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Dit boek draag ik op aan mijn moeder die veel te jong 
overleden is aan de vreselijke spierziekte ALS. 

Zij was, zelfs toen ze niet meer kon praten,
een lichtje voor haar omgeving.

Op haar begrafenis heb ik haar en mezelf beloofd dat 
ik de wereld om mij heen zou gaan inspireren.

Hoe? Dat wist ik toen nog niet. 
Mijn wens is dat dit boek bijdraagt aan

meer positiviteit, betere samenwerking in teams, 
betere samenwerking tussen kinderen onderling
en hogere leerresultaten. Zo kunnen we samen

de wereld (een beetje) mooier maken.
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Ben jij als trainer, coach, leerkracht, docent of procesbegeleider ook altijd op zoek 
naar nieuwe en originele werkvormen?

In dit boek vind je 101 originele werkvormen die impact hebben. Maar dit boek is 
meer dan alleen een bibliotheek met werkvormen. Dit boek beschrijft een methode 
voor het krachtig ontwerpen van trainingen of lessen (in de rest van het boek zal ik 
het woord ‘training’ gebruiken) waardoor je meer impact zult hebben en waardoor 
de leerresultaten omhoog zullen gaan.
Elke stap in de methode wordt ondersteund door beschrijvingen van werkvormen 
die actief en ervaringsgericht zijn.

Ik noem het de 101WERKVORMEN FORMULE.

De Formule creëert:
• meer motivatie, plezier en energie tijdens jouw training;
•  meer ervarend leren zodat er meer impact is in de training;
•  meer veranderingsbereidheid door een krachtige reflectiemethode;
•  meer commitment om daadwerkelijk het geleerde in de praktijk
 toe te passen;
•  betere leerresultaten door effectieve implementatie methoden.

Waar ik als leerkracht en later als trainer last van had was dat leerlingen of deelne-
mers niet de resultaten bereikten die ik voor ogen had. Ik noem dit ´trainerspijn´. 
Dat was niet nodig geweest als ik geweten en toegepast had wat beschreven is in de 
101werkvormen Formule!

Dit boek geeft je houvast en structuur om jouw trainingen dusdanig te ontwerpen, 
dat je geen last meer hoeft te hebben van trainerspijn. Deelnemers zullen een hoger 
leerrendement hebben en het geleerde daadwerkelijk implementeren!

INLEIDINGINLEIDING
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ALLEREERST ONTDEK JE WAT DE 101WERKVORMEN FORMULE IS
De methode die ik beschrijf noem ik: M.E.R.C.I.

DE M VAN MOTIVATIE wordt als eerste uitgelegd. Je zult hiermee het geheim ont-
dekken waarmee je het motivatieniveau van iedere deelnemer verhoogt. Ik geef je 
ook een aantal ideeën voor werkvormen die actief en ervaringsgericht zijn om je 
hierbij te helpen. Daarna geef ik je ook nog een flink aantal leuke en originele ken-
nismakers om je te helpen een kickstart te hebben met je groep. De kennismakers 
zijn laagdrempelig en makkelijk uit te leggen zodat je snel aan de slag kunt. Nu je de 
101motivatie Formule hebt kun je verder met de volgende stap:

DE E VAN ERVARINGEN. In dit hoofdstuk leg ik je uit waarom je veel ervaringen 
moet creëren en ontdek je hoe je dit eenvoudig voor elkaar krijgt. Ik geef je vervol-
gens een groot aantal werkvormen die je toe kunt passen. Ik heb ze onderverdeeld 
naar onderwerp: samenwerken, vertrouwen, leiderschap en  ‘diversen’. Deze verde-
ling was eigenlijk onmogelijk te maken, weet je waarom?
Ervaringen zijn niet te voorspellen! Ik heb wel eens touwtje gesprongen met vol-
wassenen en iemand leerde toen voor het eerst ‘nee’ zeggen. Dat zat niet in mijn 
voorbereiding… Als je de 101ervaringen Formule hebt ingezet, dan volgt deze stap:

DE R VAN REFLECTIE. Zonder terugkijken en beschouwen is correctie niet mogelijk. 
In dit hoofdstuk ontdek je wat de meest gemaakte fout van trainers is en hoe je de 
101reflectie Formule toe kunt passen zodat de deelnemers hun ervaringen om kun-
nen zetten in commitment voor de volgende stap. Ik geef je ook hier een aantal werk-
vormen die je in kunt zetten, maar de 101reflectie Formule is vooral een gesprek tus-
sen jou en de deelnemers. Je krijgt een stap voor stap evaluatietechniek die werkt!

Tussendoor moet de energie HOOG gehouden worden, dus ik geef je een aantal van 
mijn favoriete ACTIEVE ENERGIZERS waarbij veel gelachen zal worden!

DAN VOLGT DE C VAN COMMITMENT! Zonder besluit geen groei! Daarom heb ik 
de 101commitment Formule beschreven, waarin ik het verschil tussen een poging en 
een besluit uitleg en waarin ik je help om commitment te creëren bij je deelnemers.

Tot slot, en dit blijft het lastigste en daarom het meest pijnlijke onderdeel:
DE I VAN IMPLEMENTATIE! Je kunt mensen niet altijd aan de hand mee blijven 
nemen. Aan het einde van de training laat je je deelnemers los. Ik geef je vijf rede-
nen waarom deelnemers niet goed zijn in implementeren (die allemaal op die ene, 
allesomvattende, reden neerkomen), zodat je ze om kunt buigen en daartoe geef ik je 
tips die jij kunt gebruiken om je deelnemers te helpen succesvol te implementeren.

INLEIDING
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MIJN DROOM IS…

dat de 101werkvormen Formule bijdraagt aan beter onderwijs en een hoger niveau 
van de trainingen binnen de zakelijke markt. Want door het gebruiken van de werk-
vormen en het toepassen van de Formule zullen meer impact en hogere leerresul-
taten gecreëerd worden. Mijn wens is dat het boek op de boekenlijst staat van elke 
pabo of lerarenopleiding in Nederland, België en de Nederlandse Antillen en dat ie-
dere trainer, coach en procesbegeleider dit boek gelezen heeft en…. toepast!

Een hele nare eigenschap die ik als leerkracht of als trainer heb, is dat ik heel kritisch 
kijk naar hoe een andere trainer of leerkracht het doet. Als ik zelf een cursus volg, 
kijk ik naar de trainer door de ogen van iemand die zelf vaak voor een groep staat. 
Laatst zat ik als deelnemer in een training. Achter in de zaal zat de eigenaar van het 
trainingsbureau. Denk jij dan ook wat ik denk? “Er staat een stagiaire voor de groep! 
Die moet het nog leren en ik heb zoveel geld betaald om hier te zijn!” En plotseling 
zie ik allemaal dingen die niet goed gaan, ik zie iets aan de kleren die de trainer aan 
heeft, hij komt onzeker over, hij weet niet alles van het onderwerp, hij heeft zo’n raar 
accent… herkenbaar?
Heel veel mensen die een leraren- of trainersopleiding hebben gevolgd, hebben hier 
last van. In het voorbeeld hierboven merkte ik dat ik afgeleid was van de inhoud van 
de cursus en teveel bezig was met al die dingen die volgens mij niet goed waren of 
beter konden. Ik haalde niet het maximale uit die training.

Zo is het ook met dit boek. Als je jezelf laat afleiden door alles waar jij anders over 
denkt of wat jij anders hebt geleerd, dan sta je niet volledig open om iets nieuws 
te leren. Let daarom niet op mij, maar kijk wat jij uit dit boek kunt halen om méér 
impact te hebben op de groepen waar jij mee werkt. En kijk wat je kunt ontdekken 
over hoe je méér leerresultaten kunt bereiken met jouw deelnemers of leerlingen.
Lees dit boek om er voor jezelf het maximale uit te halen. Wees kritisch, maar wees 
ook open. Je kunt het namelijk pas beoordelen als je de 101werkvormen Formule 
zelf hebt toegepast. 
Ik nodig je uit om de Formule toe te passen en je bevindingen naar mij te sturen. 
Misschien ontdek je wel iets wat je wilt aandragen of toevoegen voor een volgende 
druk van het boek!

GOUDEN TIP
Een gouden tip geef ik aan iedereen die het boek helemaal uitleest.
Dus ga snel verder met lezen!

Hugo Bakker

INLEIDING
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Nooit eerder zag ik het zo helder voor me. Al die jaren training geven aan men-
sen, van klein tot groot, gemotiveerd en ongemotiveerd, worden samengevat in de  
101werkvormen Formule. Al mijn kennis en ervaring stop ik in dit boek, een hand-
boek voor trainers, coaches, begeleiders, leerkrachten en docenten. 

Sinds ik op de website www.101werkvormen.nl het e-book publiceerde gebeurt het 
op netwerkbijeenkomsten, trainingen of andere gelegenheden meer en meer dat 
mensen mij aanspreken en mij bedanken voor de talrijke originele werkvormen die 
zij er in ontdekt hebben. Iemand vertelde mij zelfs dat hij het e-book uitgeprint heeft 
en tijdens trainingen altijd bij zich heeft. Wanneer hij het dan even niet meer weet, 
bladert hij gauw even in het boek … en kan zo weer verder.

Mensen vertellen mij regelmatig dat ze de 101werkvormen hebben uitgeprobeerd 
tijdens hun training. Ik denk dan: “Huh, dat was een lange training dan…!” Maar wat 
blijkt: het toepassen van de werkvormen is een soort begrip geworden. “Ik heb je 
101werkvormen gedaan.”
Ook denk ik op dit moment aan de vele mails, tweets en opmerkingen op de website 
die ik dagelijks krijg van mensen die mij bedanken voor het e-book. “Zoveel moois, 
zo’n diversiteit aan werkvormen, zoveel geleerd van je.” 

De tweet van @JacolinevdPlas is mijn favoriet:
@hugo_bakker wat heb je een pracht van een e-bookwerk “gebakken”.
‘HUGE’ Hugo :-)
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1 HOE IS DE 101WERKVORMEN FORMULE ONTSTAAN?

Ik heb ontdekt dat ik een manier van trainen hanteer en volgens een bepaald stra-
mien werk. Iets dat voor mij volkomen logisch is. Al mijn trainingen zijn op een vaste 
manier opgebouwd. Ik hoef daar niet over na te denken maar ik krijg er wel vragen 
over. Op een zeker moment besefte ik dat ik een eigen methode hanteer. “Dat is 
cool!” dacht ik en toen ben ik er bewuster over na gaan denken en het uit gaan 
schrijven.

Mijn methode is in een hele simpele stap-voor-stap-structuur te verwoorden. 

De methode bestaat uit 5 stappen en bij elke stap heb ik bijbehorende werkvormen 
gevoegd.

Ik ben op zoek gegaan naar wat 101werkvormen zo uniek maakt en hoe het kan dat 
dit een begrip is geworden. Dit terwijl het gewoon een verzameling werkvormen is, 
die ik niet eens zelf (op een paar na dan) verzonnen heb!
Wat zijn de elementen die ik gebruik in mijn trainingen, die voor mij zo gewoon zijn, 
dat ik er niet bij stilsta? 

Tijdens deze zoektocht heb ik ontdekt dat ik een Formule toepas, die maakt dat deel-
nemers nooit meer vergeten wat ze geleerd hebben en ook daadwerkelijk iets gaan 
doen met hetgeen ze geleerd hebben. Deze Formule bestaat uit een aantal elemen-
ten die, wanneer je ze succesvol toepast, zullen leiden tot resultaten. Als je de For-
mule toepast zul je meer plezier, meer energie en meer impact creëren in jouw trai-
ningen. Je zult met meer plezier je werk doen en met meer voldoening terugkijken 
als je ’s avonds op de bank zit. De inhoud zal beter beklijven bij de deelnemers en je 
zult daadwerkelijk levens zien veranderen. 

Mijn leven is veranderd door een tikspel
Mijn leven is veranderd door een tikspel. Door een tikspel zul je misschien denken? 
Ja, door een simpel tikspel! Bedoel je dat ik straks met een stel volwassenen tikkertje 
moet gaan spelen? Als je dit hoofdstuk uitleest weet je het antwoord.

We spelen het spel ‘Iedereen is hem’. De trainer vraagt ons in de derde fase van het 
spel (lees de eerste fasen verderop in dit boek) een doel te stellen: hoeveel mensen 
ga je tikken? Als je mij kent dan weet je dat ik heel mijn leven aan atletiek doe, mijn 
zelfbeeld is dat ik hard kan rennen, dus ik denk: “Ik pak er minstens 10.” Na het start-
signaal ga ik als een gek tekeer. Ik tik alles wat los en vast zit. Einde spel, uithijgen, 
geweldig! Tot het moment dat de trainer vraagt: “Wie heeft zijn doel bereikt?” Au! 
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Waarom au? Ik heb niet eens geteld! Dus waarom au? Omdat ik direct zie dat ik dit 
buiten dit spel (buiten dit grasveld of deze zandvlakte zeg ik dan altijd), ook doe! Ik 
begin ergens aan, stel een doel, en vervolgens ga ik als een gek rennen. Alleen tijdens 
het spel vergeet ik te tellen. Hoe kan ik weten of ik mijn doel heb gehaald als ik niet 
eens weet hoeveel mensen ik heb getikt? Nu zul je misschien denken: “Het is toch 
maar een spel…?”

Nee, het is geen spel!
De 101werkvormen Formule is geen spel! Het is keihard een spiegel voor je leven!
Mijn leven is na dit tikspel veranderd. Ik ben gaan meten. Met als gevolg dat ik nu 
mijn doelen wel haal! Niet altijd (piept een stemmetje in mijn hoofd), maar dan weet 
ik in ieder geval dat ik het niet gehaald heb en dat ik moet bijsturen ;).

De 101werkvormen Formule is een levensveranderende manier van trainen. Het is 
simpel, het is leuk, het is actief en er zal veel gelachen worden. Dat maakt dat het een 
positief anker bouwt en dat mensen het nooit meer zullen vergeten!

In dit boek leer ik je wat de 101werkvormen Formule is en ontdek je hoe jij deze 
Formule kunt toepassen waardoor jouw training meer impact heeft op de levens van 
deelnemers in jouw training, de mensen die jij begeleidt, de kinderen die in jouw klas 
zitten of de studenten die jij begeleidt. 

Je hoeft geen goede trainer te zijn
Ooit heb ik de pabo gedaan, de pedagogische academie voor het basisonderwijs. Ik 
ben opgeleid om kinderen les te geven. Voor mij was dat geen roeping. En ik weet 
nog dat ik altijd met mijn Samsonite koffertje waar mijn boterhammen, een kladblok 
en een pen in zat, aankwam in de kantine. Ik legde vervolgens mijn koffer op één van 
de tafels en daarna legde ik mijn hoofd op de koffer. In die tijd was ik niet bewust 
bezig om een hele goede meester te worden. Ik deed maar drie dingen in die tijd: 
sporten, afwassen in een restaurant en achter de meiden aan zitten. Het enige waar 
ik serieus mijn best voor deed was mijn stage. Ik zette mij in om de kinderen op mijn 
stageschool zo goed mogelijk te helpen. Ik bereidde mijn lessen gedegen voor en ik 
liet niets aan het toeval over. En het zal je niets verbazen dat ik daarvan het meeste 
leerde. Ervaren in de praktijk! 99% van de lessen die ik op de opleiding heb gehad, 
leken mij zinloos en waren saai want ze gingen niet over sport, niet over meisjes, ze 
hadden niet de inhoud die een student eigenlijk moest leren, ze waren niet actief, er 
werd niet gelachen.

Dat was 25 jaar geleden!
Klopt, natuurlijk is er veel veranderd. En eerlijk gezegd weet ik niet precies wat mijn 
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punt is alleen dat ik niet alles volgens het boekje doe. Ik heb op de lerarenopleiding 
niet goed opgelet, dus ik weet niet precies hoe het moet. Ik ben niet goed in theo-
rie, ik ken niet allerlei communicatiemodellen uit mijn hoofd. Voor mij is er niet één 
waarheid. Inleiding, kern, verwerking; dat is het model dat begin jaren 90 aangeleerd 
werd op de pabo (betrapt! Ik heb wel opgelet!). Na die tijd zijn er diverse modellen 
toegevoegd; directe instructie, coöperatief leren, ontwikkelingsgericht leren zijn zo 
een aantal kreten die in mij opkomen. “Allemaal waar en allemaal goed”, zeg ik dan.

Moeten we niet gewoon logisch nadenken?
Ken jij wel al die modellen en weet jij wel precies hoe het moet? Ik niet dus, dat is 
wel duidelijk! Moeten we in de basis niet gewoon kijken en luisteren naar wat er ge-
beurt? Als we met groepen mensen werken, groot of klein, dan is het toch logisch dat 
leren leuk moet zijn om het beter te laten beklijven? Als we er kort over nadenken 
dan is het toch normaal dat we energiek moeten zijn om nieuwe dingen beter op te 
nemen? En is het niet vanzelfsprekend dat we leren door te doen en dan pas echt 
ontdekken hoe het moet? Het is toch logisch dat als je beweegt, het uit je hoofd gaat 
en herinneringen in je lijf gaan zitten? Het is toch zo klaar als een klontje dat als je 
buiten bent je veel meer en makkelijker kunt bewegen?

Iedereen kan werken met de 101werkvormen Formule
Je hoeft geen goede trainer te zijn om de Formule te kunnen hanteren. Het is een 
kwestie van doen! Het is ook een kwestie van kijken wat er gebeurt en daar een vraag 
over stellen. Het is zelfs zo dat als je als trainer een onduidelijke instructie geeft dat 
de groep daarvan kan leren. Geloof me, ik heb vaak genoeg niet opzettelijk een ver-
warrende instructie gegeven en het resultaat was geweldig! 

Dit boek geeft je hele eenvoudige handvatten om te werken met mensen en om ze 
een stap verder te helpen in hun leerprocessen; welke deze ook moge zijn. Je kunt 
mensen alleen maar leren waar ze aan toe zijn. Dat vind ik boeiend. Vaak heb ik te-
ruggekregen van deelnemers aan mijn trainingen of workshops dat ze dagen na de 
sessie nog steeds allerlei kwartjes hoorden vallen. Inzichten komen op het moment 
dat je daar klaar voor bent. Dit boek zal jou ook inzichten geven; welke weet ik niet 
zoals je begrijpt. Dat hangt helemaal af van waar jij nu staat als trainer, coach, bege-
leider, adviseur, leerkracht of docent.

99% van de mensen luistert niet goed
In alle jaren dat ik de 101werkvormen Formule toepas zie ik dat 99% van de groep 
niet goed luistert naar elkaar. Al bij het allereerste spel dat ik met ze speel wordt 
dit pijnlijk duidelijk. Het enige dat ik hoef te doen is het spel stilleggen en de vraag 
stellen: “Zijn jullie naar elkaar aan het luisteren?”. Je hebt alvast één gegarandeerde 
interventie die impact heeft op het functioneren van de groep die jij begeleidt.
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2 WAT IS EEN WERKVORM?

In het land van trainers, coaches, begeleiders, adviseurs, leerkrachten en docenten 
is een werkvorm een begrip. We hoeven niet uit te leggen waar het over gaat. Maar 
niet iedereen weet dat. Als ik mensen vertel dat ik een website heb, 101werkvor-
men.nl, dan moet ik echt uitleggen wat een werkvorm is. 

Op de opleiding leerde ik dat elke les een inleiding, een kern en een verwerking van 
het geleerde heeft. Zowel in de inleiding, als in de kern als in de verwerking kunnen 
werkvormen ingezet worden. Eigenlijk zegt het woord het al; de vorm waarin ge-
werkt wordt.
Laat ik het heel simpel uitleggen aan de hand van de allereerste les die ik in 1989 gaf 
aan kinderen van groep 4: voorlezen. Als ik voorlees aan een groep kinderen dan lees 
ik hardop voor en de kinderen luisteren aandachtig (ja, meestal werkt het zo dat ze 
dan luisteren). Je zou dit een werkvorm kunnen noemen.
Ik had net zo goed een andere werkvorm kunnen kiezen: één van de kinderen leest 
voor en de rest luistert. Of ik had ze in groepjes van 4 kunnen verdelen en om de 
beurt aan elkaar voor laten lezen. Of ik had ze in tweetallen kunnen verdelen en….

Ik weet nog heel goed dat het volgende gebeurde:
ik ben klaar met het verhaal van mijn eerste les en wil snel weer veilig achterin de 
klas gaan zitten. Wat denk je dat er gebeurt? Dit had ik niet voorbereid! Eén van de 
kinderen steekt zijn vinger op!! Ik moet wel een beurt geven aan dat kind. Wat zou 
hij gaan vragen en wat zou ik moeten zeggen?
Een nieuwe werkvorm ontstaat: een vraaggesprek. Een kind stelt een vraag en de 
leerkracht geeft antwoord.

Ik had net zo goed kunnen luisteren naar de vraag en de kinderen kunnen vragen: 
“Wie weet het antwoord op de vraag?”
Of ik had de kinderen in groepjes kunnen verdelen en een aantal vragen op laten 
schrijven en die aan elkaar laten beantwoorden.
Of ik had zelf een aantal vragen op papier kunnen zetten en deze individueel kunnen 
laten beantwoorden.
Of ik had… 

Zo zijn er in de loop der jaren heel wat werkvormen ontwikkeld. De werkvormen 
die je in dit boek vindt komen overal en nergens vandaan. Iemand verzint een werk-
vorm, één van de deelnemers denkt: “Dat is een leuke werkvorm, die ga ik ook eens 
toepassen!” Het is bij werkvormen om die reden heel lastig om bronvermeldingen te 
plaatsen. In dit boek vind je dan ook geen bronnen.
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3 WAT ZIJN ‘101WERKVORMEN’?

Als trainer, coach, begeleider, adviseur, leerkracht of docent wil je volgens mij maar 
één ding en dat is dat jouw ‘kinderen’, klein, groot of volwassen, zo veel mogelijk le-
ren in de tijd die je met ze hebt. En belangrijker: dat ze het geleerde gaan toepassen. 
DOEN, DOEN, DOEN, zeg ik altijd!

Je wilt ze iets leren of een verandering creëren en dat heeft alleen maar zin als ze 
het daadwerkelijk toe gaan passen. Misschien is dit wel de grootste frustratie van 
trainers, coaches, adviseurs, begeleiders, leerkrachten en docenten (die ik in de rest 
van dit boek gewoon ‘trainer’ zal noemen). Ik weet nog dat ik in één van mijn eerste 
baantjes les gaf aan groep 7 op een school voor moeilijk lerende kinderen. Wil je 
weten waarom ik er na twee jaar al mee stopte?
In het begin van het schooljaar leerde ik de kinderen rijtjes met sommen onder de 
100. Je kent het wel: 12 + 24. Aan het einde van het jaar hadden we uren lang rijtjes 
met sommen gemaakt en wat denk je? Precies! We waren nog steeds bezig met 
sommen onder de 100. “Deze kinderen kunnen niet meer, ze zitten aan hun plafond.” 
werd mij verteld. Ik wist niet beter, raakte gefrustreerd en ging weg.

Nu, 25 jaar later, kom ik regelmatig bij business trainingen en wordt door de trainer 
openlijk gezegd dat 90 procent van de aanwezigen NOOIT iets zal doen met hetgeen 
ze in de training leren. Ik vind dat fascinerend! Hoe kan dit? Waarom passen mensen 
niet toe wat ze leren?

De 101werkvormen Formule is dé oplossing voor dit probleem. De eigenlijke reden 
voor het schrijven van dit boek is dat ik het zo pijnlijk vind om te zien dat deelnemers 
te weinig van de opgedane kennis en vaardigheden toepassen in de praktijk, in hun 
dagelijks leven. Implementeren noem ik dat.

Als trainers de Formule consequent toepassen zullen de resultaten explosief toenemen.

101werkvormen zijn werkvormen die een maximale impact hebben en ervoor zor-
gen dat de lesstof blijft hangen omdat je ze fysiek ervaart. Ik zal dat tikspel nooooooit 
meer vergeten, het zit in mijn systeem als een anker. Elke keer dat ik geneigd ben in 
mijn oude valkuil te stappen om mijn doelen onderweg niet te meten (ja, het komt af 
en toe nog voor) denk ik aan dat tikspel. Ik zie mezelf weer op dat grasveld staan met 
die groep mensen en ik hoor mezelf vertellen wat ik zojuist ontdekt heb over mezelf 
en hoe ik dat voortaan anders ga doen.
101werkvormen hebben een enorm effect omdat je ze aan den lijve ondervindt, je ze 
buiten toepast, op een plek waar je vrij kunt bewegen. Ik hoor je denken: “Dat vind 
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ik niks.” of “Dat doe ik nooit.”, of “Dat kan bij ons niet.” Lees dit dan aandachtig door: 
je hoeft niet naar buiten om 101werkvormen te doen maar als je enigszins de mo-
gelijkheid hebt ga dan toch naar buiten. Als je buiten bent heb je meer ruimte, meer 
bewegingsvrijheid en creëer je automatisch meer openheid om te leren. En ook is er 
meer ruimte om energiek te zijn.
101werkvormen zijn energiek. “Everything is Energy” is een kreet die ik veel hoor 
en dat is ook zo. Ik zal het op mijn simpele manier uitleggen. Alles in het universum 
is gemaakt van hetzelfde spul. Alleen presenteert het zich in verschillende maten 
en vormen. Er zit bijvoorbeeld net zoveel leegte in een zware eiken tafel als in een 
suikerspin. Nu is dit niet het boek om je hiervoor te interesseren en om dit helemaal 
uit te werken. Mijn punt is dat je naarmate je energieniveau hoger is je meer op kunt 
nemen. De 101werkvormen Formule zorgt ervoor dat de deelnemers actief zijn. Vaak 
genoeg heb ik in mijn periode dat ik ICT-trainingen gaf deelnemers weg zien domme-
len. Ik paste de Formule toen nog niet toe. Nog nooit heb ik iemand die buiten actief 
bezig is met zijn ogen dicht zien staan. 

Het andere element is plezier. Ik ben er, zonder daar enige theorie op na te slaan, van 
overtuigd dat wanneer we plezier hebben we véél meer, sneller en beter leren! Im-
mers, als jij niet gemotiveerd bent, geen plezier hebt tijdens een training, hoe groot 
is dan de kans dat je het maximale rendement eruit haalt? Daar hoeven we toch geen 
studie van te maken? De 101werkvormen Formule zorgt altijd voor plezier, er wordt 
altijd gelachen en vandaaruit gaan we verder….
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4 WAT IS DE 101WERKVORMEN FORMULE?

Twee weken voordat ik deze woorden schreef werd het me pas echt duidelijk. De For-
mule, die ik altijd al toegepast had, heeft een naam. Toen ik die naam opgeschreven 
had en voor me zag werd ik opeens heel blij. Als ik iets heel helder zie dan ben ik ook 
veel beter in staat om het uit te leggen aan iemand anders, herken je dat?

De Formule die ik eigenlijk altijd onbewust toepaste heeft een naam!

M.E.R.C.I

Merci is het Franse woord voor dankjewel.
Ik ga nu even een klein beetje filosofisch doen… Dankbaarheid mag een belangrijke 
plek in je leven innemen. Dat geeft positieve gevoelens en dat maakt weer dat je 
hier meer van aantrekt. En meer goede dingen en ervaringen zorgen voor nog meer 
dankbaarheid. Dat zorgt weer voor meer positiviteit waardoor je uiteindelijk, ja dit 
klinkt wel heel simpel, je dromen of je wensen laat uitkomen.
Heb jij wel eens een training meegemaakt waarin iets confronterends gebeurde?
Ik wel!
Ooit volgde ik een leiderschapstraining en kregen we als groep van ongeveer twintig 
deelnemers een opdracht. Ik had (zoals altijd) niet zo heel erg goed geluisterd naar 
de instructie en daarna moesten we naar een andere ruimte om de opdracht uit te 
voeren. Het idee was dat iemand de leiding nam en dat we ergens over moesten 
stemmen. Je weet misschien hoe dat dan kan gaan. Iemand staat op en offert zich op 
om de leiding te nemen. De rest van de groep vindt dat dit niet helemaal gaat zoals 
het moet gaan. Ik ook niet, ik vond er ook iets van.
En toen kwam het: dit gaat niet de goede kant op, laat ik mijn mond opentrekken. 
Dus ik opperde het beste idee ooit. Wat denk je? Wordt er door een dame achter me 
keihard over mijn mening heen gewalst. Ik word niet gehoord! En wat denk je dat ik 
doe? Precies! Niets! Niet veel later lopen we met z’n allen terug naar de trainings-
ruimte. Terwijl we daar naartoe lopen komt het opeens keihard binnen:

“Dit is wat ik altijd doe! Dit deed ik laatst in de vergadering ook; ik deed eindelijk 
een keer mijn mond open en ik laat me overrulen; weg idee, weg geniale suggestie…
Ik laat me mijn mond snoeren! Au!”

Die kwam toen zo keihard binnen dat ik direct een besluit nam:
“Ik laat nooit meer mijn mond snoeren!!!”

Wat een rotoefening was dat zeg, au!!
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Wat een cadeau was dit zeg, nou nou!!

M.E.R.C.I.!!!

Alsjeblieft! De 101werkvormen Formule!
Ok, dus kadootjes en dankbaarheid, dat is de 101werkvormen Formule?

Of is er meer…?

Ja, M.E.R.C.I. is ook een sjabloon voor je training of zelfs voor een onderdeel van je 
training. M.E.R.C.I. is namelijk een afkorting. Dat is de reden waarom ik het eerst nog 
niet zag. Gebruik het in de volgorde MERCI, dus eerst de M, dan de E, de R, de C en 
als laatste de I.
Voortaan schrijf ik het zo: M.E.R.C.I.

Wat doe je misschien wel automatisch aan het begin van een training wanneer je 
iemand of een groep iets wilt leren?

Precies! Je wilt Motiveren!
Op de opleiding tot leerkracht basisonderwijs werd er gezworen bij: Inleiding – Kern 
– Verwerking.
De inleiding was altijd iets leuks, iets wat de aandacht pakt, iets wat inleidt in het 
onderwerp. Ik kwam altijd met een leuk verhaal en het liefst liet ik de kinderen even 
bewegen. Het was altijd zoeken en bedenken: hoe krijg ik hun aandacht te pakken? 
Hoe kan ik de kinderen met me meekrijgen zodat ze geïnteresseerd raken in de vol-
gende les van de methode?

In trainingen waar volwassenen zichzelf voor aanmelden is dit vaak niet zo’n punt. 
Ze willen al, je moet hoogstens nog iets bedenken om ze mee te krijgen met jouw 
manier van trainen.

Als trainer heb ik veel trainingen bij bedrijven verzorgd. En als je het over Motivatie 
hebt dan heb je hier wel een ding te pakken. Je wilt niet weten hoe vaak mensen bij 
mij aanklopten, voor aanvang, om te vragen hoe laat de training afgelopen zou zijn. 
Nou, dan weet ik al genoeg…

Als mensen gemotiveerd zijn om te leren dan volgt de volgende stap.
De meest krachtige manier om iets te leren en dit voor de rest van je leven te onthou-
den is: tikkertje…. (geintje! Of toch niet?). De kracht van ‘Tikkertje’ is: het is actief, je 
gebruikt al je zintuigen en je bent een Ervaring aan het creëren die in je lijf gaat zitten 
waardoor je nooit meer vergeet wat je hebt geleerd.
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Na Motivatie komt Ervaring.

In dit boek ga ik niet de complete theorie van Kolb of ervaringsleren uit de kast trek-
ken om je te motiveren en te overtuigen om tot de conclusie te komen dat ervarin-
gen nodig zijn om te leren.
Je kunt iemand vertellen hoe autorijden werkt. Maar je leert het alleen door het te 
doen.
De werkvormen die je in dit uitgebreide boek vindt zijn allemaal activiteiten waarbij 
de deelnemers, of dit nu kinderen of volwassenen zijn, ervaringen opdoen.
Het mooie hiervan vind ik dat jij als trainer nooit kunt voorspellen welke ervaringen 
mensen gaan opdoen. Dat is afwachten. Mijn taak als trainer is om deelnemers te 
motiveren om de ervaringen te delen met de rest van de groep.
Daarom is een tikspel met volwassenen spelen zo leuk; je weet nooit wat er gaat 
gebeuren en al helemaal niet hoe ze het ervaren.

De start is dus mensen Motiveren om te leren, en dan mensen laten Ervaren om de 
leeropbrengst te laten beklijven.
Na Motivatie en Ervaringen komt de R.
Die staat voor…?

Reflectie!

Toen ik terugliep naar de trainingsruimte nadat ik voor de zoveelste keer over me 
heen had laten lopen keek ik terug op wat er gebeurd was en wat ik had laten zien.
Doordat ik gewend ben te reflecteren kon ik al snel de relatie leggen met hoe ik de 
dingen buiten de trainingsruimte doe.
Reflecteren is volgens mij het simpelst uit te leggen als: terugkijken en jezelf vragen 
stellen. “Wat is er gebeurd?” en “Wat heb ik laten zien?”. Je ziet jezelf weer zitten, 
staan, rennen…; je hoort weer wat er gezegd werd, je voelt weer hoe je je voelde, 
enzovoort. “Wil ik hier meer of minder van?” Intuïtief weet je direct het antwoord. 
Je hoeft alleen maar te luisteren naar het antwoord dat je te binnen schiet, naar je 
gevoel, naar je hart.

Dan komt de volgende vraag.

“Wat ga ik vanaf nu anders doen?”
Als het goed voelde en je wilt er meer van dan is deze vraag over het algemeen niet 
zo moeilijk te beantwoorden.
Maar wat als het niet goed voelde? Je weet dat je iets moet veranderen!
Niets zo moeilijk als veranderen, toch?
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Of toch niet?

Ooit had ik hoofdpijn in de vakantie. Ik weet het nog goed. Het was op een vrijdag 
rond half 12 ‘s ochtends. We waren een week weg en ik heb hoofdpijn. “Nee toch!” 
“O ja, ik heb mijn pot koffie nog niet eens gezet!” bedacht ik me opeens. Op de één 
of andere manier was ik dat vergeten. En toen ging het opeens snel:

“Als geen koffie drinken dit met mij doet….hoofdpijn…
Ben ik dan afhankelijk van iets dat buiten mijzelf ligt?
Wil ik afhankelijk zijn? Nee! Ik drink nooit meer koffie!”
Klaar was ik.

Zo makkelijk en snel kan reflecteren gaan. En zo snel kan het resultaat opleveren!

Als we Motivatie hebben gehad en we hebben een Ervaring waar we op Reflecteren 
dan is Commitment de volgende stap.

Commitment vind ik maar een raar iets. Het is volgens mij iets wat je zegt dat je zult 
doen, maar niet alleen dat. Je belooft jezelf ook, dat je het daadwerkelijk zult doen. 
No matter what…!
Is er eigenlijk wel een Nederlands woord voor?

In de Longman Dictionary of Contemporary English staat achter ‘committed’:
1. Giving one’s whole loyalty to a particular aim, job, or way of life.
2. Having made a firm promise or statement of intention.
Bij commitment staat: 
1. A responsibility or promise to follow certain beliefs or a certain course of action.
2. The state of being committed; deeply-felt loyalty to a particular aim, belief, etc.
Van Dale vertaalt ‘committed’ met toegewijd of geëngageerd.
Anyway, committed of commitment is een beter woord vind ik.

Mijn doel, mijn way of life, om nooit meer koffie te drinken was een besluit waaraan 
ik al jaren loyaal ben. Commitment! Eén van de meest fascinerende fenomenen vind 
ik het nemen van een besluit en het je er aan houden. Daarover later meer. 
Dus als we Motivatie hebben en we hebben een Ervaring waar we op Reflecteren 
gevolgd door een Commitment dan hoeven we het alleen nog maar te…...?

Doen!
Ik noem dat Implementeren.
Implementeren is actie ondernemen.
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Maar niet zomaar actie ondernemen.
Het moet een actie zijn die zin heeft, die nuttig is. Simpel gezegd, het moet een actie 
zijn richting je doel.
En hier is het laatste woord nog niet over gesproken.

M.E.R.C.I.

Motivatie – Ervaringen opdoen – Reflecteren – Commitment – Implementeren

Dit is de kapstok van dit boek.
Dit is ook de kapstok in elk leerproces.
De Formule zou in elke training toegepast moeten worden.

Ik ben op zoek gegaan naar manieren om M.E.R.C.I. te gebruiken in mijn trainingen.
Voor dit boek heb ik bewust gekeken naar hoe ik jou kan helpen om het jou zo mak-
kelijk mogelijk te maken om M.E.R.C.I. toe te passen.
Het grootste probleem is het volgende: Implementeren!
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5 DE GROOTSTE TRAINERSPIJN

“De training is voor niets geweest.” Dat is wat ik zeg aan het begin van de training. 
We hebben gelachen, elkaar leren kennen, allerlei inzichten gekregen, we hebben 
gehuild, het was een topdag! En toch was het zonde van de tijd. Als je niets doet met 
wat je leert dan is het voor niets geweest. Het is meer een waarschuwing aan ieder-
een die meedoet, zo van: “Beloof me dat je wat je vandaag leert ook daadwerkelijk 
toe gaat passen.”

Zo gaf ik de afgelopen jaren heel wat trainingen aan teams en hielp ik ze elkaar be-
ter te leren kennen, begrijpen en accepteren. Ik zet dan een instrument in waarbij 
elkaars gedrag en communicatiestijl inzichtelijk wordt. Het instrument heeft mijn hu-
welijk gered en zorgt er nu voor dat mijn kinderen op tijd op bed liggen, zeg ik er altijd 
bij. Dat doe ik om te benadrukken dat wat de deelnemers leren ook daadwerkelijk 
iets kan veranderen in hun leven. Maar daar moet je wel iets voor doen: je moet 
het geleerde in de praktijk brengen! Ik ben er dan niet meer bij, het moet uit jezelf 
komen, je moet gemotiveerd zijn en commitment hebben om het geleerde toe te 
gaan passen.

Ik waarschuw de deelnemers altijd terwijl we de werkvormen handtricks aan het 
doen zijn (de uitleg van de werkvorm vind je in het volgende hoofdstuk). Dit is een 
werkvorm die standaard niemand kan behalve ondergetekende. Hoe kan dat? Ik 
hoor vaak: “Jij hebt geoefend!”
Als je iets nieuws wilt leren dan zul je moeten oefenen. Iets nieuws leren is niet altijd 
makkelijk, maar als je doorzet wordt het een automatisme. En dan laat ik trots de 
trucjes met mijn handen zien.

De werkvorm handtricks is een krachtige manier om te laten zien dat oefening zorgt 
voor resultaten en er wordt nog gelachen ook! Maar je moet er wel wat voor doen 
om het te leren! Heb jij het er voor over om deze schijnbaar nutteloze truc met je 
handen te leren zodat je deelnemers kunt laten zien dat ze echt iets moeten doen 
met hetgeen ze van jou leren? Want zonder implementatie is het misschien alleen 
een leuke training of les en niets meer dan dat!

Het fascineert mij bijzonder.
Hoe kan het dat mensen niets doen met wat zij leren in een training?
Dat doet pijn voor een trainer!
De grootste pijn die een trainer heeft is dat mensen niets implementeren, dat er 
niets verandert. Alles is dan voor niets geweest.
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Het kan zijn dat je het verhaal over de handtricks vrolijk hebt zitten lezen, het gewel-
dig vindt, het zou willen kunnen toepassen en toch…. Je zet niet de stap om het te 
gaan leren, om het filmpje op de site op te zoeken en te bekijken.
Dat is nu precies wat ik bedoel!
Hoe kan dat?
Hoe kan het dat mensen cd’s luisteren, dat er dan een opdracht gegeven wordt: 
“Stop the tape and write down…” en dat mensen gewoon verder luisteren naar de 
rest van de cd?
Hoe kan het dat ondernemers die worstelen om meer business binnen te halen, echt 
pijn hebben, naar een businesstraining gaan, heel veel inspiratie en ideeën opdoen 
en er vervolgens niets mee doen?
Laatst was ik op een seminar van vier dagen in Londen. De trainer die daar op het 
podium stond zei het zelfs hardop tegen de 500 man die in de zaal zaten:
“Only 10% will actually implement what I’m teaching you these days.”

Dat geldt niet voor mij!
Ik hoor het je al zeggen: “Dat ben ik niet hoor!”
En dat zal best wel.
Ik zet het ook zwart wit neer door te schrijven dat niemand ook maar iets implemen-
teert.
En uiteindelijk is het de verantwoording van de persoon zelf om te gaan implemen-
teren.

We hoeven niet per se te weten waarom mensen niet implementeren. Ieder mens 
zit anders in elkaar en zal zo zijn eigen manieren hebben ontwikkeld. Het is veel in-
teressanter om als trainer te ontdekken wat je kunt doen om het implementeren te 
stimuleren.
Verderop in het boek geef ik je meer uitleg over de redenen dat deelnemers niet 
implementeren. Dan geef ik je een aantal manieren of werkvormen die je toe kunt 
passen om dit om te buigen in je training. 
In dit boek zal ik de 101werkvormen Formule stap voor stap behandelen zoals je deze 
in elke training of les toe kunt passen.
Het begint altijd met motivatie. Als die er is kunnen we ervaringen creëren, dan kun-
nen we reflecteren, als er iets veranderd moet worden hebben we commitment no-
dig en tenslotte moet het ook daadwerkelijk gedaan worden: implementeren.

Ik zal de stappen één voor één behandelen en ik zal je er geschikte werkvormen bij 
geven. 
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M.E.R.C.I. – DE 101 MOTIVATIE FORMULE

Hebben jouw leerlingen er altijd zin in, ook op maandagochtend?
Zijn jouw deelnemers altijd gemotiveerd, ook als ze naar de training gestuurd zijn?

Maken we niet allemaal regelmatig mee dat er mensen in onze training zitten die 
simpelweg geen zin hebben?
En hoeveel van jullie vinden het maar irritant dat je keihard je best staat te doen voor 
de groep en dat mensen jouw inzet gewoon niet waarderen omdat ze eigenlijk met 
andere dingen bezig zijn? Ik had zelf niet de leraar van Hugo Bakker willen zijn, van 
Hugo die zijn hoofd op zijn koffertje legde.

Zou je willen weten hoe je hier mee om kunt gaan?
M.E.R.C.I. is een kapstok voor elke training. Als je de stappen aanhoudt zullen jouw 
leerlingen of deelnemers gegarandeerd succesvol zijn in leren of veranderen.

M.E.R.C.I. begint met motivatie.
Meer motivatie is beter leren zul je misschien denken.
Ik weet niet of dat zo is.
Ik weet niet eens wat de onderzoeken hierover zeggen.

Wat mij betreft gaat het om de I.
Meer motivatie is meer implementeren!
Daarom die handtricks (ja, je moet toch echt een keer naar het filmpje kijken, check 
www.101werkvormen.nl�handtricks). Met de handtricks laat ik je twee dingen zien:

1. Je kunt dingen leren die in eerste instantie onmogelijk lijken.
2. Je moet er wat voor doen om het te leren.

Zo heb ik een paar weken elke avond om half tien handtricks geoefend totdat ik het 
kon. Nu hoef ik er niet meer over na te denken. Ik sta voor de groep mijn handtricks 
voor te doen; iedereen staat te tobben en ik vraag me hardop af waarom ik het wel 
kan en zij niet.

Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die ik na de training opnieuw tegenkwam en 
die naar mij toekwam om te laten zien dat hij de handtricks kon. Heel vaak heb ik 
met co-trainers gewerkt en zij doen de handtricks vrolijk mee. En standaard vraag ik 
dan, waar de groep bij is, en? Kun jij het al? Zelfs de co-trainers hebben het nog niet 
in de vingers.
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Wat zegt dit nu?
Meer motivatie is meer implementeren!
Een kunstje zoals handtricks heeft geen enkele zin om te kunnen in het dagelijks 
leven. Alleen ik ben zo gek om mezelf door de leerfase heen te trekken. Je MOET 
gemotiveerd zijn om het te gaan oefenen. Als je niet oefent zul je het nooit leren. 
Dus het is jouw taak als trainer om mensen te motiveren om het geleerde, ook na de 
training, te gaan oefenen. 
Kun jij de deelnemers intrinsiek motiveren?
Nee, mensen moeten zelf besluiten dat ze gemotiveerd zijn.

Dus… wat kun je doen als trainer?
Je kunt ze vertellen dat ze iets gaan leren van jou en dat als ze er niets mee gaan 
doen, het zinloos is om de training voort te zetten. Je kunt mensen niet motiveren 
maar je kunt hun motivatieniveau beïnvloeden…
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ZES MANIEREN OM MOTIVATIE TE BEÏNVLOEDEN

1 AUTHENTICITEIT

Kijken we niet allemaal naar wie er voor de groep staat: wat is dat voor een vent? 
Wie is die vrouw? Wat vind ik van hem of haar? Kan hij goed lesgeven? Heeft zij leuke 
kleren aan? Onbewust trekken we even al onze filters over de persoon van de trainer 
heen en vinden we wat van hem of haar. We haken aan of we haken af. Is deze per-
soon echt? Wil deze trainer het beste voor mij? 

Authenticiteit is de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid, 
geest, of karakter. De manier waarop hij voor de groep staat is betrouwbaar.

Wat jij hieraan kunt doen als trainer is:
• Geen toneel spelen maar echt zijn. Dit kun je doen door alleen verhalen te ver-

tellen die ook echt kloppen of gebeurd zijn. En ook door je echte emoties te 
laten zien in plaats van je in te houden. Of door je eigen stijl te hanteren en niet 
die van een ander te kopiëren. 

• Consequent jouw gedragsregels hanteren. Je verliest in één klap je betrouw-
baarheid wanneer je niet doet wat je zegt. Dus als iemand jouw regels over-
treedt en je past jouw voorgestelde consequentie niet toe: weg betrouwbaar-
heid!

• Voorspelbaar zijn in je emoties, wanneer ben je blij, teleurgesteld of boos. Ik 
hoor je al zeggen: dan ben je toch niet authentiek? Lees nog even verder… Je 
bent authentiek als je je ware emoties laat zien. Dit wordt betrouwbaar als je 
dit consequent doet. Daarmee wordt het voorspelbaar. Als je de ene keer boos 
bent en de andere keer niet wanneer iemand te laat komt: weg betrouwbaar-
heid.

• Eerlijk zijn in alles wat je doet en zegt. Ook wanneer je een vraag gesteld krijgt 
en je weet het antwoord niet….
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2 HET WAARDENCONTRACT

Het waardencontract is één van de krachtigste middelen die ik in elke training inzet. 
Het waardencontract staat voor een aantal afspraken die we met elkaar maken over 
hoe we met elkaar en met onszelf omgaan. Door in te stemmen met het contract 
geven we aan dat we ons aan de afspraken zullen houden. Het is vergelijkbaar met 
de klasseregels die we vroeger hadden. Dat waren er meestal een stuk of tien en het 
ging meestal over dingen die we niet mochten doen.
Jij als trainer bepaalt zelf hoe het waardencontract eruit ziet.
Natuurlijk is er ook een manier om het zo te doen dat de groep zelf het waardencon-
tract opstelt. Ja, dit is intrinsieker, ja, dit zal meer van henzelf zijn. Dat besef ik, echter, 
ik ga voor de door mij gekozen waarden omdat deze veel tijdwinst opleveren.
Over het waardencontract en de effecten ervan zou ik een boek kunnen schrijven. 
Toen ik het waardencontract voor het eerst toepaste was het effect enorm, binnen 
een paar uur was er een groep ontstaan vanuit 8 mensen die elkaar nog helemaal 
niet kenden (behalve dan dat er een moeder en zoon bijzaten). De waarden die ik 
toen, die eerste gratis workshop hanteerde, waren:

A. er zijn.
B. veiligheid.
C. respect en eerlijkheid.
D. laat los en ga verder.
E. stel jezelf een doel.
F. kies je eigen uitdaging.

Dit zijn de waarden zoals die in de Project Adventure methodiek gebruikt worden. 
Deze methodiek komt uit Amerika en in Nederland is Mark Jakobs de vertegenwoor-
diger. De methodiek is gebaseerd op drie pijlers:

• het waardencontract.
• het principe van ‘kies je eigen uitdaging’.
• de ervaringsleercirkel.

A. Er zijn
 “Natuurlijk zijn we er, dat is alvast gelukt! Maar er zijn betekent dat jullie hier fy-

siek én met jullie gedachten aanwezig zijn. Dus je bent niet bezig met wat er thuis 
of op het werk allemaal aan de hand is. Dat kan ik makkelijk zeggen natuurlijk en 
daarom zorgen wij er met onze activiteiten wel voor dat je inderdaad hier bent.

 Er zijn betekent ook meedoen. Je bent hier nu toch! En dan kun je net zo goed 
meedoen. Je kunt namelijk alleen een ervaring opdoen en daarvan iets leren als 
je….? Meedoet!”



34
•   101WERKVORMEN FORMULE   •

M.E.R.C.I. - DE 101MOTIVATIE FORMULE

B. Veiligheid
 “Wanneer we vandaag iets gaan doen waar je fysiek niet toe in staat bent; zeg 

het op het moment dat het van toepassing is. Dus als jij last hebt van je enkel en 
je hoort bij de uitleg dat we gaan rennen; geef het op dat moment aan.

 Veiligheid betekent ook emotionele veiligheid. Ik wil jullie vragen om dat wat we 
vandaag doen, zeggen of delen binnen deze groep te houden. Als iets binnen vijf 
minuten op Twitter staat maakt dat de training onveilig. We leren en experimen-
teren het best in een omgeving die veilig is.”

C. Respect en eerlijkheid
 “We weten allemaal wat respect is en toch is het goed om nog eens te herhalen 

wat we hiermee bedoelen. Ik heb altijd geleerd dat respect is dat je de ander be-
handelt zoals je zelf graag behandeld wilt worden, maar in deze training zullen 
we zien dat respect juist is dat we de ander behandelen zoals… precies!

 …zoals de ander behandeld wilt worden. En eerlijkheid is dat je zegt wat je denkt 
op het moment en op de manier waarop je dat wilt zeggen.”

D. Laat los en ga verder. 
 “Wie heeft wel eens meegemaakt dat hij in een training zat met andere mensen 

en dat hij zich ergerde aan iemand anders ? Hmmm, iedereen zie ik… Daar is 
deze waarde voor. Grote kans namelijk dat dit vandaag ook gaat gebeuren. Laat 
je niet afleiden van je persoonlijke doel en de reden waarom je hier bent. Dus 
mocht je je ergeren; spreek het uit, eerlijkheid, en laat los en ga verder.”

E. Stel jezelf een doel
 “Ooit leerde ik op de pabo dat wanneer je het doel van de rekenles duidelijk 

maakte aan het begin van de les de kans dat dit doel daadwerkelijk bereikt 
wordt tijdens de les, vele malen groter is. Zo is het ook tijdens de training. Als je 
naar een training gaat zonder dat je een doel hebt ga je dat waarschijnlijk berei-
ken ;). En als je jezelf een doel stelt…., grote kans dat dit gaat gebeuren. Soms 
stellen wij een doel, voor jou, of voor jullie als groep. Ga er dan voor en kijk wat 
het je oplevert.”

F. Kies je eigen uitdaging
 “Wanneer wij je een doel stellen om hoog in de boom te klimmen en dit is nou 

net niet jouw doel; kies dan je eigen uitdaging! Er is altijd een doel, al was het 
maar de ander aanmoedigen.”

Nou, dit is, soms letterlijk, hoe ik het waardencontract duidelijk maak. Eigenlijk niets 
bijzonders. Kun jij iets ontdekken wat wellicht wat weerstand op zou kunnen leveren? 
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Ik niet? Ik vraag na het uitspreken van het waardencontract altijd aan de groep of 
ze in kunnen stemmen met de genoemde afspraken. Standaard zegt iedereen ja of 
humt wat. Voor mij is dat niet genoeg. “Dan zie ik graag jullie hand!”

Moet het op deze manier?
Het waardencontract is een manier om gedragsnormen vast te stellen en hier over-
eenkomst over te hebben. Door deze waarden aan het begin te introduceren kun je 
veel sneller processen ingaan dan wanneer je het als proces ziet om de normen op 
te stellen. Door de waarde ‘er zijn’ heb je gelijk de motivatie om daadwerkelijk mee 
te doen gestimuleerd. En ja, natuurlijk kun je waarden opstellen en nee, dit hoeft 
niet door hand opsteken bevestigd te worden. Maar één ding weet ik wel: dit werkt!

Ik werk vooral met volwassenen, maar als je met kinderen werkt kun je deze richtlij-
nen aanhouden:

Kinderen van 4 tot 6 jaar:
• wees vriendelijk.
• wees veilig.

Kinderen van 7 tot 10 jaar:
• doe je best.
• speel eerlijk.
• speel veilig.

Kinderen van 10 tot 14 jaar:
• wees hier.
• wees veilig.
• stel doelen.
• wees eerlijk.
• laat los en ga door.

Kinderen van 14 tot 18 jaar:
• wees hier.
• let op.
• spreek de waarheid.
• sta open voor mogelijkheden.
• creëer een veilige omgeving.
(bron: Project Adventure)
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3 PLEZIER

De 3e manier om motivatie te beïnvloeden is plezier maken met elkaar. Een saaie 
les leuk maken is helemaal niet zo moeilijk. De reden om dit te doen is omdat het 
meedoen zoveel leuker is wanneer er plezier gemaakt wordt. Ik moet bekennen dat 
ik geen goede grappenmaker ben. Maar wat ik wel kan is spelletjes spelen met een 
groep mensen waarbij honderd procent gelachen wordt omdat de mensen het spel 
maken, en niet ik.
Plezier als motivator is haast té logisch om uit te moeten leggen. Toch, voor iedereen 
die niet overtuigd is:

• Stel, je hebt net je hand omhoog gestoken toen gevraagd werd of je akkoord 
was met de waarden en je bent er nog niet uit of deze training je wat op gaat 
leveren. Vlak daarna wordt er al bij de eerste activiteit keihard gelachen. Hoe 
groot is de kans dat je denkt: “Ja, ik ben benieuwd wat we vandaag allemaal nog 
meer gaan doen, ik heb er zin in!”

• Stel je wilt iets implementeren uit een training. Je kijkt terug op die training en 
die training was supersaai…. Of je wilt iets implementeren uit een training waar-
in je heel veel gelachen hebt, leuke mensen hebt ontmoet, enzovoort; op welke 
training kijk je met meer positieve gevoelens terug?
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4 ENERGIE 

In de vele trainingen die ik afgelopen jaren zelf volgde sprak men vaak over ‘Every-
thing is Energy’. Moet je net tegen iemand zoals ik zeggen die van nature introvert 
is en helemaal niet zo’n zin heeft om te dansen. Ja, als trainer het voorbeeld geven 
prima, maar als deelnemer…, dat is dan toch weer even anders.

Laat me het voorbeeld geven dat elke leerkracht of trainer zal herkennen: na de 
middagpauze, na de lunch. Het eten zit in de maag en dat maakt dat alle energie 
daar naar toe gaat. Het energieniveau zakt. Vele keren heb ik mensen in mijn saaie 
ICT-trainingen weg zien zakken zo rond half twee. Hoeveel kun je leren als je met je 
ogen dicht zit en niet hoort wat er gezegd wordt?

Dus hier willen we iets mee. We willen het energieniveau hoog hebben en hoog 
houden. Het geheim van energie is dat hoe hoger het energieniveau is des te meer 
je gaat krijgen van datgene wat je wilt. Dit werd mij laatst weer eens duidelijk toen ik 
zelf een training ervaarde. De opdracht was om een vraag te verzinnen over iets wat 
je graag wilt hebben. Bijvoorbeeld: “Ken jij een student die websites kan maken?”
Het idee was om dit aan zoveel mogelijk mensen te vragen en dan te wachten op 
hun reactie. De opdracht die we mee hadden gekregen was om ‘nee’ te zeggen tegen 
iedereen die iets aan je kwam vragen, behalve bij de tiende persoon, dan moest je 
‘ja’ zeggen. Dan weer negen keer nee zeggen, en bij de twintigste was het weer een 
ja, enzovoort. Ik had dit spel al eens eerder gespeeld, been there done that. Had toen 
één keer een ‘ja’ gekregen. Alleen nu besloot ik om het full out te spelen! Ik ging 
expres heel hoog in mijn energie zitten, deed super enthousiast, stelde de vraag aan 
zoveel mogelijk mensen, gebruikte al mijn charmes en wat denk je...?

Binnen de kortste keren had ik vijf keer een ja (na elke ja verzon ik een andere vraag). 
Ik weet zeker dat er mensen bij waren waarbij ik niet die tiende was maar die gewoon 
‘ja’ zeiden op mijn vraag.

Alles is energie. Eén van de mooiste uitspraken die ik laatst hoorde is:
“A power plant doesn’t have energy, it generates energy!”
Met andere woorden: het is niet iets wat je veel of weinig hebt, je genereert het door 
een besluit te nemen.

Ik ben energiek!
Nu ben ik iemand die dat beseft, die dat kan besluiten.
99 % van de mensen die trainingen volgen zijn zich hier niet van bewust. Dat is onze taak…
Wij moeten het energieniveau van de deelnemers stimuleren en wij moeten mensen 
wakker schudden, figuurlijk en helaas (ga bij jezelf te rade) soms ook letterlijk.
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5 MOTIVATIE WERKVORM: HANDTRICKS

Dit is een werkvorm die ik heel vaak toepas, ook als mensen het al eens gedaan heb-
ben, om duidelijk te maken dat de training nutteloos is geweest als deelnemers na de 
training nooit meer iets doen met wat ze NU leren.
Bekijk de video op www.101werkvormen.nl/handtricks.

Hoe maak ik dat duidelijk?
Ik doe een paar gekke trucs met mijn handen (maar als jij voor iets anders kiest, goo-
chelen, jongleren, of een andere vaardigheid die jij bezit en die vrij onmogelijk is als 
je het nog nooit gedaan hebt) en het blijkt altijd dat niemand het kan!
Als je wilt weten hoe ik de handtricks precies doe kom dan gewoon een keer naar 
één van mijn workshops.
Het punt is: jij als trainer bent de enige die het kan en dus kun jij de vraag stellen:

“Hoe kan het dat ik het wel kan en jij (of jullie) niet?”

Standaard wordt er dan gezegd: “Omdat jij hebt geoefend!” En ja, dat is ook zo!
Ik vertel dan mijn verhaal over hoe ik een keer een filmpje zag waarin iemand deze 
handtricks voordeed. De persoon gaf er een tip bij: als je dit wilt doen met je deelne-
mer, zorg dan dat je het goed kunt voordoen.

En nu komt het:
Ik BESLOOT om dat ook te kunnen.
Dus… ik stelde een terugkerende herinnering in mijn AGENDA in.
Telkens als het ’s avonds half 10 was OEFENDE ik een kwartier.
In het begin koste dit heel veel MOEITE.
Daarna ging het helemaal VANZELF.

Net zoals met leren fietsen of autorijden…
Iedereen snapt nu dat als ze NU training krijgen dat het vanavond pas echt begint.

Deze werkvorm of hoe je het ook mag noemen is ongelofelijk krachtig!
Mensen zijn actief, er wordt gelachen, er komt energie vrij, de deelnemers worden 
nieuwsgierig naar wat er nog meer gaat komen én: er ontstaat meer motivatie!

In het volgende hoofdstuk geef ik je een aantal voorbeelden van kennismakers die 
voldoen aan de M van M.E.R.C.I.: lekker actief en energiek en er kan flink gelachen 
worden. 
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6 MOTIVATIE WERKVORM: LOSMAKEN

Losmaken is niet de naam van de werkvorm maar is meer een begrip en betekent 
dat ik de groep lekker laat opwarmen. Als je aan sport doet ken je het wel: je begint 
met een stukje warmlopen en stretchen. Dit losmaken doe ik nadat het waarden-
contract is getekend. Dus iedereen heeft zijn hand opgestoken en we kunnen nu 
echt beginnen.
Het doel van het losmaken is dat de groep lichamelijk actief wordt en dat er gelachen 
wordt. 

Het geheime doel van losmaken is dat de groep mij als trainer gaat volgen. Dat is 
namelijk prettig. Er zijn trucjes die helpen om de groep mee te krijgen zodat ze ook 
de rest van de dag je instructies gaan volgen. Niet dat de groep nu slaafs moet gaan 
volgen wat de meester zegt, nee, dat niet. Maar het is wel handig dat de groep ge-
woon meewerkt. Jij hebt namelijk een lesprogramma, een doelstelling. Dit doel is 
van tevoren afgestemd met de opdrachtgever of, als je in het onderwijs zit, opgeno-
men in het curriculum. 

Geheime trucs om de groep mee te krijgen
• Ik neem de groep altijd mee naar een volgende plek. Dus als ik start dan heet ik 

de groep welkom en vertel ik ze dat we naar het eerste onderdeel gaan en ver-
volgens loop ik daar naar toe. De groep zal mij dan automatisch letterlijk volgen. 
Dat onderdeel blijkt dan het waardencontract te zijn. Daarna neem ik de groep 
weer mee naar een andere plek. Zij volgen mij, totdat we daar aangekomen zijn. 
Dan begint het losmaken.

• Het losmaken begin ik altijd met fysieke oefeningen. Ik vertel altijd dat we oe-
feningen doen omdat we vandaag ook fysiek bezig gaan zijn. En dan begin ik 
bijvoorbeeld met armen zwaaien, de nek los te maken, rondjes te draaien met 
de schouders, armen los te schudden, enzovoort (verzin het zelf maar).

• Ook de handtricks helpen om de groep mee te krijgen omdat je een instructie 
geeft die dusdanig uitdagend en toch laagdrempelig is dat iedereen het gaat 
doen.

• Andere energizers zoals voetentikkertje, hinkeltikkertje, hinkelduwertje, laser-
tikkertje, driehoektikkertje, linttikkertje, handworstelen, hangen en zwaaien, 
overloopie, staande ovatie; zie het hoofdstuk Energizers.

Het staat of valt met een goede uitvoering van het losmaken. Breng er lekker een 
beetje humor in en houd het tempo hoog.
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7 MOTIVATIE WERKVORM: DOELLOPEN

Doellopen is één van mijn favoriete werkvormen. Het is weer één van die werkvor-
men die in je gehele lijf gaat zitten waardoor je de ervaring nooit meer vergeet. Als 
de dag van gister weet ik nog hoe ik deze gedaan heb en wat ik toen ervaren heb. Ik 
zal het nooit meer vergeten! Het heeft mij en hoe ik met doelen stellen omga voor-
goed veranderd!

Het was op een zaterdagochtend in de Biesbosch met John van der Sluis van Lopend 
Stilstaan. Een groot grasveld lag voor ons. We moesten op een rij naast elkaar gaan 
staan met ongeveer een meter afstand tussen ons. John hield ons voor dat we het 
doel (dat we eerder die ochtend beschreven hadden) voor ons zouden zien en dat 
we er op zijn teken zo snel mogelijk naar toe zouden snelwandelen. Dit doel lag niet 
op een plek zo’n 10 of 20 meter verder, nee, dit doel lag daar waar je zou stoppen als 
je zo hard als je kon gesnelwandeld had en dat terwijl je niet wist hoeveel tijd je zou 
krijgen om er naar toe te gaan. Die tijd wist John alleen.

Dus klaar voor de start…. AF!
Als een gek begon ik te snelwandelen. Ik wilde mijn doel halen en het doel lag zover 
als je kon weg van waar je was. De benen uit mijn lijf! Je weet dat ik aan atletiek doe 
dus natuurlijk lag ik al snel voor op de rest van de groep. Toch voelde ik de hete adem 
van twee andere mannen, shit, nog een schepje er bovenop! Mijn benen strekken 
om zo groot mogelijke passen te maken. Twee benen tegelijk van de grond betekent 
dat ik niet meer aan het snelwandelen ben maar aan het hardlopen en dus: diskwa-
lificatie!

Stooooop!
We moesten bevriezen op het stopteken. Ik kapot, hijgend, het veld overzien waar 
de rest was.
John kwam naar ons toegewandeld en gaf ons een gekleurd markeerbordje dat we 
op de plek waar we stonden neer moesten leggen. In een rustig tempo liepen we 
met z’n allen terug. Ik was verbaasd over de kleine afstand die sommigen afgelegd 
hadden. Ik was echt veeeel en veeeel verder gekomen. Tja, ik wilde echt mijn doel 
bereiken, ik was er echt voor honderd procent voor gegaan.
Ondertussen was ik - dat doe je als je zelf trainer/coach bent - aan het reflecteren op 
mijn eigen actie. Hmmm, ik deed het weer; mezelf vergelijken met anderen in plaats 
van gewoon bezig zijn met mijn doel. Beter willen zijn dan de rest, ook zoiets. Daar 
krijg ik af en toe de krampen van omdat dat niet altijd mogelijk is. Loslaten dus!
Even later stonden we weer met z’n allen op een rij. John werd nu een beetje verve-
lend. Hij deelde namelijk mee dat geen van allen zijn doel bereikt had. Het doel lag 
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namelijk niet waar we gestopt waren maar 2 meter verder….
Shit!
Wat krijgen we nu?
Gelukkig! We kregen een herkansing. We zouden nog een keer mogen.
Ik besloot om nog een keer alles te geven en nu wel mijn doel te halen.

Klaar, af!
Ik ging als een gek van start. Weer de benen uit mijn lijf lopend. Dit keer bewust te-
gen mezelf zeggend dat ik alleen met mijn eigen doel bezig ben. Bewust nog harder 
dan de vorige keer, ja, dit was mogelijk! Ja, ik speelde voor mijn gevoel een beetje 
vals door bijna te hardlopen. Jammer dan, dacht ik. Het gaat om het bereiken van 
mijn doel en dan mag je af en toe een beetje buiten het lijntje. Ik gaf echt alles wat ik 
in me had. Op een zaterdagochtend, met een stel mensen dat ik nooit had ontmoet. 
Wat was ik aan het doen? En waarvoor deed ik dit? Ik wist: wat je hier doet doe je 
overal! Ik wist dat je altijd een parallel kunt trekken met wat je laat zien in zo’n werk-
vorm en wat je daarbuiten in het dagelijks leven laat zien. En daarvan wist ik ook dat 
ik bij bijna alles mezelf veel te weinig laat zien. Veel meer uit het leven kan halen. 
Tijdens het doellopen gaf ik alles, ik wilde veranderen dat ik maar op 3% presteer, 
dat alles in mijn leven zo gemakkelijk zou gaan. Ik wilde nu eens alles geven en het 
maximale wat in me zat er uit halen. Het kon me niet schelen wat andere mensen 
van mij zouden vinden.

Stoooop! 
Ik bevroor, stond stil en was helemaal kapot; nog nooit was ik in zo’n korte tijd zo 
diep gegaan. Natuurlijk was ik veel verder dan de 1e run. Natuurlijk was ik veel verder 
dan de rest. Maar daar ging het mij niet om. Ik had alles gegeven, dat was mijn doel.

Tja, dat was wat ik er uithaalde. Je zult er versteld van staan wat mensen in deze 
werkvorm laten zien en wat ze uit deze oefening halen. Ik heb alle varianten gezien; 
mensen die op hun gemakje gaan wandelen, mensen die alles geven, mensen die 
blijven staan op de startlijn, mensen die halverwege van koers veranderen, mensen 
die eigenlijk gediskwalificeerd moeten worden, enzovoort.

De grootste en mooiste inzichten heb ik horen noemen. Levens zijn echt veranderd na 
het doen van deze werkvorm. Leo bijvoorbeeld, één van de deelnemers, besefte op-
eens dat hij niet altijd als een dolle moet blijven rennen maar af en toe moet stilstaan. 
Hij is nu een zeer succesvol ondernemer en geniet van de rust die hij nu durft te ne-
men. Klaas ontdekte dat recht op je doel afgaan goed is maar dat je ook van koers mag 
veranderen. De laatste keer dat ik hem sprak had hij al zijn privéproblemen achter zich 
gelaten en kan nu weer vooruit kijken, een gelukkige toekomst tegemoet.
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Je snapt dat je deze werkvorm buiten doet, op een groot stuk gras bij voorkeur. Af-
hankelijk van de ruimte kies je als trainer hoeveel seconden je laat doellopen. 20 
seconden is al een hele tijd, hoor! Let op dat je de 2e run precies even veel tijd laat 
lopen.
Ik vind het een goed idee om deze werkvorm in het eerste blok van je training te 
doen. Deelnemers zullen ervaren hoe zij met doelen stellen omgaan en hebben dus 
nog de gelegenheid om hierin iets te veranderen. Zij zullen vanaf dat moment veel 
bewuster bezig zijn met het stellen en bereiken van hun doel; dus ook tijdens jouw 
training.
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KENNISMAKERS

Ben jij die standaard introductierondjes ook zo zat? Met de klok mee, “Hoe heet 
je?”, “Wat doe je?” en “Wat wil je uit de training halen?” Ik was uitgekeken op dat 
standaard voorstelrondje, ik viel zelf bijna in slaap. Daar gaan we weer… Ik weet het, 
er zijn situaties waarin je kiest voor de standaardoptie, maar toch. Als het dan echt 
niet anders kan, kies dan voor het alternatieve voorstelrondje. In dit hoofdstuk vind 
je een aantal van mijn favoriete kennismakers die lekker wat energie en een lach 
brengen. Ik ben er een voorstander van om lekker laagdrempelig kennis met elkaar te 
maken. Zelf ben ik vrij introvert en als ik in een groep ben met allemaal mensen die ik 
niet ken dan had ik vaak moeite om in gesprek te komen. Nou, zoals ik was, zo zullen 
er ook zulke mensen in jouw groep zitten. En zij vinden het fijn dat er een situatie 
gecreëerd wordt waarin zij in gesprek met anderen kunnen gaan.

Het doel van alle kennismakers die in dit hoofdstuk beschreven worden is om elkaar 
(beter) te leren kennen en plezier te hebben. De kennismakers vallen onder ‘moti-
vatie’ (weet je nog, M.E.R.C.I.?). We leren namelijk makkelijker in een vertrouwde 
omgeving zodat we vragen durven stellen als we iets niet snappen en zodat je niet na 
hoeft te denken over de naam van de ander, zodat je weet wie wat kan en dus weet 
wie je een vraag wilt stellen.

1 ALTERNATIEF VOORSTELRONDJE

Om een training of workshop te starten zou je deze werkvorm eens kunnen probe-
ren. Deze manier van kennismaken zet het nadenken over je identiteit in gang. Je 
kunt dat inzetten als het past bij het thema van de training.

Benodigde materialen
Geen.

Spelverloop/instructie
Alle deelnemers staan of zitten in een kring of in een vergaderopstelling.
De vragen die beantwoord worden in het voorstelrondje zijn:
1. Wat is je naam?
2. Waar komt je naam vandaan?
3. Naar wie ben je vernoemd?
4. Wat betekent deze naam voor je?

Differentiatie
Je kunt zelf nog een aantal dingen toevoegen of weglaten binnen het gestelde kader. 



45
•   101WERKVORMEN FORMULE   ••   101WERKVORMEN FORMULE   •

KENNISMAKERS

2 MENSELIJK BINGO

Als start van de training, workshop of bijeenkomst is ‘Menselijk Bingo’ een leuke 
werkvorm om deelnemers met elkaar te laten kennismaken. Dit is het soort werk-
vorm dat uitstekend geschikt is om goede energie te krijgen. Bij deze werkvorm zie 
ik altijd enorm enthousiaste en vrolijke gezichten. Je hoort iedereen druk met elkaar 
in gesprek, veel beweging, lachen en uiteindelijk is er iemand die “Bingo!!!” roept.

Benodigde materialen
• Pennen.
• Een bingo formulier met stellingen (voor elke deelnemer een formulier).

Spelverloop/instructie
De groep krijgt de opdracht om met elkaar in gesprek te gaan en de stellingen op het 
bingoformulier in te vullen met namen van de deelnemers.
Nadat alle deelnemers in het bezit zijn van een bingoformulier start de werkvorm. 
Men gaat met elkaar in gesprek en probeert zo snel mogelijk alle stellingen op het 
formulier beantwoord te krijgen. Een voorbeeldstelling: “Ben je in het bezit van een 
EHBO-diploma?” Als degene aan wie de vraag wordt gesteld “ja” kan antwoorden 
schrijft hij zijn naam op jouw bingoformulier.
Degene die “Bingo!” heeft geroepen mag naar voren komen. Het formulier wordt 
natuurlijk even gecontroleerd. Dit doe ik door simpelweg één van de vragen te noe-
men: ‘Wie van jullie is in het bezit van een EHBO-diploma?’

Differentiatie
Je mag maar één vraag per keer stellen. Daarna moet je eerst bij iemand anders ge-
weest zijn, voordat je een tweede vraag mag stellen aan dezelfde persoon.

Op de volgende bladzijde vind je een printbare versie van het spel.
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Doel van het spel
Het vol krijgen van de bingo kaart, met in ieder vakje een andere naam.

Spelverloop/instructie
Vind voor elke onderstaande vraag een deelnemer waarvoor de vraag geldend is.
Laat deze persoon zijn of haar naam in het vakje invullen.
In elk vakje komt maar één naam te staan. Elke naam mag maximaal één keer op het 
formulier staan.
Roep keihard “BINGO” als alle vakjes gevuld zijn.

Wie is al eens 
eerder op een 

101werkvormen 
workshop geweest?

Wie is voor Ajax?
Wie heeft 

niet ontbeten 
vanochtend?

Wie is ooit in 
Nieuw-Zeeland 

geweest?

Wie doet aan 
korfbal?

Wie woont in 
Stolwijk?

Wie komt uit 
Limburg?

Wie heeft de 
grootste voeten?

Wie is gisteravond 
vóór 22.00 uur naar 

bed gegaan?
<verzin hier zelf

een vraag>
Wie heeft een

EHBO-diploma?

Wie heeft 
wel eens aan 

parachutespringen 
gedaan?

Wie zat als kind
op turnen?

Wie is geen 
trainer/coach?

Wie is er in drie 
verschillende 
werelddelen 

geweest?

Wie blijft na afloop 
nog even napraten?
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3 DIEREN RADEN SPEL

Dit spel is, net als Menselijk Bingo, een leuke starter voordat de training, workshop 
of bijeenkomst van start gaat om de deelnemers met elkaar te laten kennismaken. 

Benodigde materialen
• Twee rollen (schilders)tape en goede zwarte markeerstiften.

Spelverloop/instructie
De deelnemers kennen elkaar niet. Je wilt ze op een laagdrempelige manier met 
elkaar in contact laten komen. 
Je start je uitleg door te zeggen dat je een stuk tape afscheurt en hier een dieren-
naam op schrijft. Dit tape plak je bij iemand op zijn rug zonder dat hij weet wat voor 
dierennaam er op staat. Deze persoon moet door gesloten vragen zien te achterhalen 
welk dier hij ‘is’. Ondertussen zijn anderen ook al bezig om tapes af te scheuren en 
daar dierennamen op te schrijven en deze tapes op de rug van een ander te plakken.
Wanneer de laatste deelnemers gearriveerd zijn kun je kijken of je het spel kan afron-
den. Natuurlijk moeten er wel een paar mensen zijn die hun naam geraden hebben.
Het is niet nodig om te evalueren. Kijk zelf wel wat voor vlees je in de kuip hebt; wie 
zijn de mensen die vrij los en vrij in de omgang zijn en wie zijn wat stiller en introver-
ter, zodat je als trainer de groep ook leert kennen.

4 TWEE WAARHEDEN EN EEN LEUGEN

Met deze introductiewerkvorm kom je in gesprek met elkaar en breek je het ijs.

Benodigde materialen
• Papier (post-it) en pennen.

Spelverloop/instructie
Iedereen schrijft twee dingen op over zichzelf die WAAR zijn en één LEUGEN. Vervol-
gens gaat iedereen met elkaar in gesprek om te achterhalen wat waar en niet waar 
is bij de ander. De deelnemers krijgen twee minuten de tijd om hun drie items op te 
schrijven. Afhankelijk van het aantal deelnemers krijgt men de tijd om bij elkaar te 
achterhalen wat waar is en wat niet waar is.

Laat per deelnemer de drie items opnoemen en vraag de groep wat zij denken wat 
waar is en wat niet waar is. De deelnemer vertelt daarna over zichzelf wat waar was 
en wat niet waar was.
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5 ALIBABA

Om de namen van alle deelnemers aan je training/workshop beter te kunnen ont-
houden is deze werkvorm een uitkomst.

Benodigde materialen
Geen.

Spelverloop/instructie
Alle deelnemers staan in een kring.
De deelnemers zeggen voordat ze hun naam noemen een woord dat bij hen past 
dat begint met de eerste letter van hun naam. Bijvoorbeeld: “Hartelijke Hugo”, of 
“Praktische Patrick”.

Nadat iedereen is geweest doe je het rondje nog eens, alleen vermeldt men ook de 
namen van degene die voor hem/haar aan de beurt waren; “naast mij staat….” 

6 NAMEN PANTOMIME

De creativiteit van de deelnemers wordt met de werkvorm ‘Namen Pantomime’ op 
de proef gesteld. Het helpt goed om elkaars naam te onthouden. Deze vorm gaat dus 
net een stapje, fysiek verder dan Alibaba en het werkt goed als je ze in deze volgorde 
doet (hoeft niet direct na elkaar, er kan een blok tussen zitten).

Benodigde materialen
Geen

Spelverloop/instructie
Alle deelnemers staan in een kring. De deelnemers beelden één voor één uit wie ze 
zijn. De groep doet vervolgens het individu na met alles wat daarbij hoort. Dus: “Ik 
heet Hartelijke Hugo” en beeldt daarbij een omhelzing van een persoon uit. De groep 
doet dit vervolgens na. Daarna is nummer twee aan de beurt, spreekt zijn naam uit 
en bedenkt daar een beweging bij.
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7 KRANTENMEPPERTJE

Deze werkvorm is vooral leuk en lachen als je met een groep bent die zojuist kennis 
gemaakt heeft met elkaar.

Benodigde materialen
• Een opgerolde krant of tube (waarmee je blijft drijven in het zwembad).

Spelverloop/instructie
Iedereen staat in een kring, de ‘mepper’ staat in het midden. Iemand uit de kring 
roept de naam van iemand anders. De mepper zoekt die persoon op en slaat met de 
krant of tube tegen de onderbenen van die persoon. Degene wiens naam geroepen 
werd, moet, voordat hij getikt (geslagen) wordt, de naam van iemand anders roepen. 
Is deze persoon te laat en wordt hij/zij getikt dan wordt diegene de mepper.

Differentiatie
Varieer door de afstand tussen elkaar te vergroten of te verkleinen. Varieer door regels 
toe te voegen; bijvoorbeeld als je een man bent mag je alleen de naam van een vrouw 
noemen/niet iemand met dezelfde haarkleur, enzovoort. Varieer door eerst te klappen 
en dan pas de naam van iemand anders te noemen. De groep verzint zelf varianten.

Let op de veiligheid!
Zorg ervoor dat er niet ‘te’ hard gemept wordt en onder de knie.

8 TWEET YOURSELF

Deze kennismaker speelt in op het gebruik van Twitter en spreek de twitteraars na-
tuurlijk erg aan. Mensen die Twitter niet goed kennen hebben vaak wat uitleg nodig. 
Het idee is om jezelf met een Tweet te introduceren. Dit betekent dat je 140 karak-
ters hebt om jezelf te omschrijven.

Bijvoorbeeld:
@trainers @leerkrachten helpen meer #plezier meer #energie meer #impact in trai-
ningen of lessen, check www.101werkvormen.nl 

@ = de tweet is bestemd voor; # = hashtag, een manier om een sleutelwoord te bena-
drukken en online maakt dit het zoeken makkelijker. Wanneer je een groep traint waar-
van de deelnemers allemaal een mobiele telefoon of een tablet hebben met internet, 
kun je een tweet daadwerkelijk laten versturen en een hashtag laten verzinnen voor 
deze trainingsdag of oefening. Je kunt de tweet om beurten voor laten lezen.
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9 SPEED DATING

Het gaat in deze werkvorm om laagdrempelig kennismaken, de deelnemers spreken 
minimaal vijf keer hun doel voor die dag uit en jij als trainer pikt op waar de mensen 
voor komen.

Benodigde materialen
• Een goede muziekinstallatie.

Spelverloop/instructie
Je wilt de groep in een kleine ruimte houden.
Ik geef de uitleg en zet de muziek daarna (vrij hard) aan.
De bedoeling is dat deelnemers willekeurig contact maken met iemand die ze niet 
kennen. Dan vertellen ze elkaar wat ze die dag komen doen, wat ze willen bereiken.
Na een minuut verandert de muziek plotseling. Dit is het teken dat iedereen iemand 
anders opzoekt. Weer vertellen ze elkaar wat ze komen doen of halen. Dit 5 of 6x 
herhalen. Dus steeds een ander nummer opzetten! Ik roep herhaaldelijk ‘Changér!!!’
Daarna vraag ik iedereen in de kring te komen staan. Ik stel de vraag aan de groep: 
“Wat is het doel dat je het meest hebt gehoord?” of: “Wat is de grootste gemene 
deler van wat je hebt gehoord?” Hiermee heb je gelijk van een grote groep gehoord 
waar de meeste mensen voor komen zonder dat je zo’n saai voorstelrondje hoeft te 
doen. Lekker veel energie, lol en toch doelmatig!

10 JE FAVORIETE FILM

Een kennismaker die ik zelf een keer meemaakte op de coachopleiding: Stel je zelf 
voor aan de hand van je favoriete film. Ik bedacht dat dit ‘Good Will Hunting’ was 
met Matt Damon, mijn favoriete film en favoriete acteur. Terwijl ik nog niet aan de 
beurt was zat ik te bedenken dat dit mijn film was. Toen ik door Thailand rondreisde 
zag ik hem voor het eerst.
Ook bedacht ik (en dat vind ik ook gelijk het nadeel van dit soort voorstelrondjes) 
terwijl ik dus niet luisterde naar anderen, dat dit mijn favoriete film is omdat ik me 
zo kan identificeren met de hoofdpersoon: Iemand die een enorme gave heeft en er 
niets mee doet. Het gaf mij dus wel wat zelfinzicht en ik besloot toen ook om iets 
met mijn talenten te gaan doen. En daar was deze werkvorm voor mij dus wel heel 
goed voor.
Dus: jij als trainer vraagt naar de favoriete film en je kunt doorvragen op het waarom: 
“Wat maakt dat deze film je favoriete film is en welke relatie zie je met je leven of met 
het thema van de training?”
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11 KIJK EN VERGELIJK

Toen ik een timemanagementtraining gaf aan een groep van zestien man wilde ik 
snel inventariseren wat de problemen waren, waar de mensen tegenaan liepen. Ik 
heb de kijk en vergelijk werkvorm ingezet.

Spelverloop/instructie
Vraag de deelnemers om te gaan staan als ze aan de voorwaarde voldoen. Terwijl je 
‘ga staan’ zegt maak je met beide handen een tillende beweging.

Ik begon heel simpel met:
“Als je een beleidsmedewerker bent, ga dan staan” (en daarna de secretaresses en 
de manager). Nu weet je dat iedereen het begrepen heeft.

Daarna vroeg ik één voor één:
“Een uitdaging qua timemanagement is voor mij:
• perfectie loslaten (steeds: ‘ga staan’ gebaar maken).
• nee zeggen.
• omgaan met ad hoc.
• slimmer werken met systemen.”

daarna een aantal ‘ik ben’ zinnen:
• ik ben chaotisch.
• ik ben snel afgeleid.
• ik heb een rustige werkomgeving nodig.
• ik ben niet één keer gaan staan; wat kunnen anderen leren van jou?

Het mooie vind ik dat de vragen aanzetten tot reflectie en misschien zelfs wel con-
fronterend zijn.
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12 OVER DE STREEP

Ik denk dat ik weet wat je denkt bij het lezen van deze titel…
In deze werkvorm werken we niet toe naar ‘drama’ zoals op de televisie.
Het gaat hier om een introductiewerkvorm die lekker laagdrempelig is en die je hele-
maal aan het begin van een training kunt doen, vooral met grote groepen.

Benodigde materialen
Twee touwen die parallel aan elkaar liggen op een afstand van twee meter, op deze 
manier:

Spelverloop/instructie
Laat de deelnemers achter één van de touwen gaan staan. Jij staat bij de x. Aan het 
begin van de training geef je aan dat je nader kennis wilt maken en beter wilt weten 
wie er aanwezig zijn. Vraag de deelnemers die aan de nog te noemen criteria voldoen 
naar voren te stappen tot ze over de 2e lijn zijn en zich dan om te draaien.
Begin heel laagdrempelig; bijvoorbeeld door alle mannen te vragen over de streep 
te stappen.

Dus: “Stap over de streep als je een man bent”.
Kies dan een aantal criteria dat past bij jouw workshop of training en bij het doel van 
de training. Dit werkt vooral ook goed als je aansluit bij de doelgroep.

Je kunt natuurlijk ook een aantal algemene categorieën aanhouden zoals:
• thuissituatie.
• leeftijd.
• voetbal.
• politiek.

Differentiatie
Je kunt natuurlijk bij een theateropstelling gewoon mensen vragen te gaan staan in 
plaats van over de streep te gaan. Afhankelijk van de groep, de situatie, jouw gevoel, 
kun je spelen met de mate van humor, diepgang, enzovoort. Vaak zie je dat de deel-
nemers het ‘respect’ teken laten zien met hun handen en ontstaat er een vrolijke 
sfeer.

X
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13 ZOEK DE OVEREENKOMSTEN

Deze werkvorm is een leuke manier om op een laagdrempelige manier met zo veel 
mogelijk mensen kennis te maken tijdens een groot evenement.

Benodigde materialen
• Per deelnemer een A4 met daarop acht woorden.

Spelverloop/instructie
Alle deelnemers krijgen een A4 met daarop acht woorden. Iedereen heeft dezelfde 
woorden.

Bijvoorbeeld:
Hond
Zuid-Afrika
Atletiek
Neef
Bungeejumpen
Volvo
Wiskunde

De bedoeling is dat de deelnemers met iemand in gesprek gaan om een woord te 
zoeken waarmee zij allebei ‘iets gemeenschappelijks hebben’. Wanneer het tweetal 
een woord heeft bedacht schrijven zij elkaars naam bij het betreffende woord en 
gaan ze snel verder om anderen te ontmoeten.

Het doel is om zoveel mogelijk namen bij alle woorden te krijgen.
Wat je ziet is dat mensen die elkaar nog niet kennen, driftig met elkaar in gesprek 
gaan, dat er veel geluid is, mensen bewegen, mensen lachen, er is goede energie!
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14 KNIE TEGEN KNIE

In deze werkvorm leren de deelnemers elkaar beter kennen, maar de werkvorm kan 
ook gebruikt worden aan het begin van een training als bewustwordingsoefening.

Benodigde materialen
• Iedere deelnemer zit op een stoel.

Spelverloop/instructie
Maak twee rijen met stoelen die recht tegenover elkaar staan. De deelnemers gaan 
op de stoelen zitten en raken elkaars knieën bijna aan. Je legt uit dat jullie elkaar 
beter gaan leren kennen. De personen die tegenover elkaar zitten kunnen elkaar een 
hand geven en zich voorstellen.

De trainer, jij dus, stelt een vraag. Beide personen krijgen om de beurt één minuut om 
de vraag te beantwoorden. Dus eerst vertelt de één een minuut. Daarna de ander.

Wanneer de tijd voorbij is vraag je iedereen te gaan staan. Vervolgens vraag je ieder-
een één plek naar rechts (of links) op te schuiven. Degene die aan de zijkant zit loopt 
naar de andere kant (naar het begin van de rij). Dan stel je de volgende vraag.

Suggesties voor vragen:
Vertel over je favoriete vakantie.
Welke posters hingen aan je muur toen je puber was?
Op welke manier kom jij tot rust?
Wat maakt je aan het lachen?
Als je uitvinder was, wat zou je dan uitvinden?
Wie had je graag willen zijn en waarom? (beroemdheid)
Wat was je eerste baan?
enzovoort….

Natuurlijk zijn de vragen afhankelijk van het thema van de training.

Belangrijk
Het is goed om van tevoren duidelijk voor te doen wat ‘luisteren’ is.
Dat is dus niet: ‘ja, dat ken ik, weet je wat ik hieraan gedaan heb…’.
Maar: hummen, knikken, misschien doorvragen. Dit is werkelijk geïnteresseerd zijn 
in de ander.
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15 HEB JE OOIT?

Deze werkvorm lijkt op: “Wat ik zo mooi vind aan…” en zou je prima als vervolg daar-
op kunnen doen. Let op dat je deze werkvorm pas doet wanneer je zeker weet dat de 
groep elkaars veiligheid respecteert. Onverwachts kunnen mensen hele persoonlijke 
dingen noemen die emotioneel beladen zijn.

Benodigde materialen 
• Fietsbanden of hoepels, zoveel als er deelnemers zijn (en eventueel één voor 

jou als trainer).

Spelverloop/instructie
Leg de hoepels in een ruime cirkel, ongeveer 2 meter van elkaar af. Bij grote groepen 
leg je ze dichter bij elkaar. Eén hoepel ligt in het midden. Geef instructie terwijl ieder-
een in een hoepel staat.
Degene die in het midden staat zegt: 
”Heb je ooit… <noemt een activiteit zoals bijvoorbeeld ‘Paard gereden’>?”
De voorwaarde is dan wel dat die persoon het zelf gedaan moet hebben.
Iedereen die die activiteit wel eens gedaan heeft stapt uit de hoepel en zoekt een an-
dere hoepel op. Het gevolg is (als het goed is) dat er iemand anders in de middelste 
hoepel staat en deze persoon zegt weer: “Heb je ooit…”
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16 TOSS A NAME (ÉÉN VAN MIJN FAVORIETEN!)

Eén van de leukste activiteiten die je aan het begin (na de introductie en de losmaak-
spelletjes) van de training kan doen is ‘Toss a name’. Ik verzeker je dat je binnen vijf 
minuten gezien hebt hoe de communicatiepatronen binnen het betreffende team 
lopen. Eigenlijk is dat waarom ik deze activiteit doe en meestal is dat bij teams die 
elkaar al kennen. De kennismaking is dan vooral dat ik de namen leer kennen en hoor 
wat de reden is dat ze deelnemen aan de training.

Benodigde materialen 
• Balletjes (zachte).
• Knuffels. 

Spelverloop/instructie
De deelnemers staan in een kring.
Geef een bal door aan degene die links naast je staat en zeg: “Mijn naam is <naam>” 
tot de bal terug is bij de trainer.
Dan gooit de trainer de bal naar een willekeurige persoon en zegt: “Mijn naam is 
<naam>”. Diegene gooit de bal weer naar een ander, tot iedereen geweest is. Dan 
komt de bal weer terug bij de trainer. Dit doe je twee keer een ronde.

Als dit goed gaat doe je er een bal bij: “Mijn naam is <naam>. En mijn hobby is <hob-
by>.” Nu gaan we kijken wie goed opgelet heeft: Ik gooi de bal naar <iemands zijn 
naam> en zijn/haar hobby is <hobby>. Meestal zeg ik gewoon: “Ik houd van atletiek.” 
Anderen komen dan vanzelf met hetgeen waar zij van houden.

Als het goed gaat nog één erbij: favoriet eten.
Als het moment daar is: diepere vragen stellen zoals “Wat wil je leren?” Vraag tot slot 
wie alle namen weet en laat dit opnoemen. Idem als hobby’s geweest zijn.

Differentiatie
‘Toss a name’ wordt pas echt mijn favoriete werkvorm wanneer ik op een gegeven 
moment zeg: “We gaan er een spelelement aan toevoegen. Ik geef jullie 3 regels:
1. Je mag de bal niet gooien naar iemand die naast je staat.
2. De bal mag niet op de grond vallen.
3. Iedereen mag elke bal maar 1x gevangen en gegooid hebben.”
Wanneer het misgaat start het spel overnieuw. Wanneer het goed gaat komt er een 
bal bij. Wat ik echt te gek vind is dat je binnen 5 minuten de communicatiepatronen 
van de groep zal zien.
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Interventies 
Mocht het niet lukken omdat er steeds een bal valt dan is dit een gelegenheid om een 
vraag te stellen. Bijvoorbeeld: “Hoe komt het dat het niet lukt?” of “Wat is er nodig 
om…?” Of: “Hebben jullie even tijd nodig om te overleggen?” Het mooie hiervan is dat 
men dus gelijk iets van zichzelf moet laten zien. Want op het moment dat het niet lukt; 
wie staat er dan op en neemt de leiding? Wie doet suggesties, wie houdt zijn mond?

Wat ik meemaakte tijdens deze werkvorm:
Aangezien dit mijn favoriete werkvorm is heb ik dit spel heel vaak gespeeld en mee-
gemaakt. Negen van de tien keer is het zo dat het team, nadat ik ze de drie regels 
heb gegeven, niet in staat is om de opdracht uit te voeren en dan ontstaat er overleg. 
Wat ik dan bijna altijd zie vind ik pijnlijk en aan de andere kant zo simpel om te ver-
beteren. Dit is de reden waarom ik zelf altijd zo’n moeite had om binnen een team 
mijn mening en ideeën te opperen.

Dit is wat er bijna altijd aan de hand is: Mensen luisteren niet naar elkaar!

Iemand zegt iets….
Iemand anders zegt iets anders voordat de ander is uitgepraat…
Deze persoon wordt niet gecorrigeerd…

Anderen zeggen niets…
Steeds dezelfde personen zijn aan het woord.

Dit gaat zo even door…
Ik stap een meter naar achteren…
Na een tijdje weer naar voren….

Ik vraag: “Zijn jullie naar elkaar aan het luisteren?”
Meestal wordt er wel toegegeven dat men niet naar elkaar luistert.

En dan:
“Waar herkennen jullie dat jullie dit doen?”
Negen van de tien keer geeft men toe dat dit altijd zo gaat.

En vervolgens:
“Hoe effectief is dit?”
“Niet!”
“Wat willen jullie afspreken over luisteren naar elkaar?”
En BAM, jij als trainer, hebt een simpele interventie gedaan die MEGA impact heeft. 
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Dertig leiderschapstrainers maakten er een zooitje van
Ik heb een keer meegemaakt dat een groep van dertig communicatie- en leiderschap-
strainers er echt een zooitje van maakten. Ja, je leest het goed; allemaal mensen die 
anderen leren hoe je het beste kunt communiceren en hoe je verantwoording neemt 
voor wat er gebeurt in je leven!
Mijn buurman is een timmerman en bij hem in huis moeten er nog heel wat klusjes 
gedaan worden.
Ik help teams om effectiever samen te werken en héla, ik heb vaak genoeg moeite 
met samenwerken, thuis, in mijn gezin, zakelijk, met partners.

Toen ik deze groep mensen had gevraagd om afspraken te maken over luisteren naar 
elkaar werd er nog even flink heen en weer ge-niet-luisterd maar….

We stonden twintig minuten later opeens super gefocust te luisteren naar één per-
soon die aan het woord was en dit bleef zo gedurende het hele gesprek. Het was zo’n 
groot verschil, ongelofelijk! Het was echt een magisch moment.

Welke modellen of technieken moet je loslaten op een groep die niet naar elkaar 
luistert?
In elke groep is er sprake van een systeem, van patronen. Een kenmerk hiervan is dat 
wanneer je er in zit, je het (haast) niet meer ziet. De kracht van zo’n simpel spelletje 
is dat de patronen direct naar boven komen. En ja, als buitenstaander hoef je alleen 
maar een vraag te stellen…

Ik geloof niet dat het nodig is om mensen luistertechnieken bij te brengen. Je hoeft 
mensen niet te leren hoe ze naar elkaar moeten luisteren. Mensen weten wel hoe 
dit werkt. Het kost sommige mensen alleen een beetje moeite om hun mond dicht te 
houden. En anderen kost het moeite om zich te laten horen. 

Dus als iedereen bereid is om een beetje moeite te doen kan er iets heel moois ont-
staan.
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17 MY BEST FRIEND

Deze werkvorm heet ‘My best friend’ en heeft als doel extra aandacht voor elkaar 
hebben tijdens de training.

Benodigde materialen
• Post-its.
• Kom.

Spelverloop/instructie
Zet alle deelnemers in een kring. Laat alle deelnemers hun naam op een post-it schrij-
ven. Laat ze de beschreven post-it dichtvouwen zodat de naam niet meer te zien is.

Ga rond met een kom, emmertje of iets dergelijks en verzamel daarin alle post-its.
Schud een aantal keren en laat vervolgens de eerste in de kring een post-it eruit 
halen.

Laat diegene checken of de naam op de post-it niet zijn/haar eigen naam is. Als ieder-
een voorzien is van een post-it vertel je de bedoeling van dit spel. De persoon wiens 
naam je nu op je post-it hebt staan, ga je vandaag wat extra aandacht geven. Je mag 
zelf bepalen op welke manier. De enige regel is, dat je de naam van die persoon niet 
kenbaar maakt. Die houd je dus geheim.

Aan het einde van de dag, bij de afsluiting, vraag je de eerste in de kring wie hij/zij 
denkt dat zijn/haar best friend is geweest deze dag en waarom. Vervolgens check je 
de uitkomst en indien onjuist, dan maakt de echte best friend zich kenbaar. Los van 
de uitkomsten levert deze werkvorm een hele goede sfeer, aandacht voor elkaar en 
samenwerking op.
 

Hugo
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18 SOCIOMETRIE OP WOONPLAATS

Deze werkvorm pas ik vaak toe aan het einde van de kennismakingsperiode van een 
training omdat het nu al echt naar leiderschap en teamvorming toegaat. Vaak heb ik 
al een aantal vragen gesteld (afhankelijk van het thema van de training, bijvoorbeeld 
met ‘Over de streep’).

Benodigde materialen
Geen.

Spelverloop/instructie
Geef de deelnemers de opdracht om sociometrisch ten opzichte van elkaar te gaan 
staan; in dit geval op woonplaats. Met andere woorden; ze gaan staan op een plek 
die weergeeft hoe ver ze van elkaar wonen. Er ontstaat een kaart van Nederland 
binnen de ruimte die je hebt.

Hoe groter de ruimte die je hebt, des te leuker. Naarmate er meer deelnemers zijn 
wordt deze werkvorm ook leuker. En naarmate er meer mensen uit verschillende 
provincies (of zelfs landen) zijn wordt het leuker.

Reken er op dat het chaos wordt.

En besef dat deze kennismaker eigenlijk over ‘leiderschap’ gaat als je daar op stuurt.
Wat er gebeurt is ongelofelijk! Iedereen speelt dit spel zoals hij buiten dit spel ook 
het leven speelt. Er zijn spelers, toeschouwers, scheidsrechters en commentatoren.

Zelf speel ik dit vaak in de buitenlucht en is er een microfoon nodig om verstaanbaar 
te kunnen zijn voor iedereen. Vaak komt iemand die het zat is naar me toe om de 
microfoon te mogen gebruiken. Die persoon wil het zootje ongeregeld graag op orde 
krijgen. Natuurlijk geef ik die persoon de leiding.

In het gesprek dat na afloop volgt vraag ik naar de manier waarop leiding gegeven 
werd en wat deze manier met ze deed. Het leent zich ook uitstekend om te vragen 
naar wat ze van zichzelf hebben laten zien.
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19 IN DE SPIEGEL

Deze kennismaker is niet voor niets als laatste vermeld omdat deze werkvorm ge-
schikter is als een groep elkaar al een aantal dagen kent. Voorwaarde is namelijk 
dat er ‘emotionele veiligheid’ is, dat deelnemers een en ander durven te delen met 
elkaar.

Benodigde materialen
• Zandloper.

Spelverloop/instructie
Alle deelnemers zitten of staan in een kring, maar het is ook OK om hen aan tafels te 
laten zitten (vergaderopstelling). Zeg tegen de deelnemers dat ze elkaar de spreek-
woordelijke spiegel voor gaan houden. Het is niet de bedoeling een karikatuur van 
elkaar te maken!

De opdracht luidt steeds als volgt: iedereen krijgt één minuut de tijd om zich (al dan 
niet op papier) voor te bereiden. De bedoeling is dat je voor de groep gaat staan en 
jezelf voorstelt en iets over jezelf vertelt. Dit kan zijn aan de hand van een hobby of 
over wat je deze training wilt leren, enzovoort.

Degene die daarna aan de beurt is let alleen op de lichaamstaal en de non-verbale 
communicatie. Als nummer één klaar is gaat nummer twee voor de groep staan en 
doet nummer één non-verbaal na (inclusief de lichaamstaal).
Nummer één kijkt nu toe…

Differentiatie
• Varieer door de mate waarin men elkaar nadoet te vergroten (dan moet het wel 

heel veilig zijn).
• Varieer door het onderwerp waarover men spreekt aan te passen.
• Varieer door regels toe te voegen. Bijvoorbeeld: je mag je naam niet noemen 

en/of je mag niet over je werk praten.

Evaluatie/reflectievragen
Per persoon vraag je als trainer:

Wat zag je? 
Wie zag je?
Hoe was dit voor jou?
Wat deed het met je?
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Weet je nog dat ik schreef dat mijn leven veranderd is door een tikspel?
Iemand had tegen mij kunnen zeggen:

“Joh, weet je wat ik zie bij jou? Je haalt je doelen niet omdat je niet meet waar je nu 
bent!”

Je snapt dat ik dan misschien had gezegd: “Ehhhh, ja, dat kan kloppen, en dus?”

Wat ik in dit hoofdstuk duidelijk wil maken is dat jij als trainer iets kunt vertellen, 
kennis kunt overdragen, inzichten kunt geven; kortom: de ander iets leren….
Maar pas als de ander echt iets ervaart met zijn hele lijf en dat hij daar iets bij voelt, 
dan gaat er pas echt iets gebeuren.

M.E.R.C.I.
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1 MENSEN LEREN VAN ERVARINGEN!

Wellicht heb je wel eens gehoord over de leerstijlen van Kolb. De ene groep mensen 
leert een telefoon gebruiken door de handleiding te lezen en de ander door het ge-
woon uit te proberen. Mensen leren op verschillende manieren…

Ik heb zelf geen onderzoek gedaan met groepen mensen die een pil kregen met het 
geneesmiddel en een tegengroep die een placebo kreeg. Mijn logica is dat een baby 
leert lopen doordat hij anderen ziet lopen en dit nadoet. Dit proces gaat letterlijk met 
vallen en opstaan.

Door het te doen ontdek je wat wel en niet werkt.

Ik kom uit op M.E.R.C.I.

Als je als trainer deze cirkel (zie de pagina hiernaast) telkens opnieuw doorloopt, of 
liever gezegd, door laat lopen, motiveer je deelnemers, studenten of leerlingen om 
te gaan leren.
Dan geef je ze een ervaring. Hoe het precies uitpakt weet je niet, maar goed, een 
beetje sturen kunnen we wel. Dan geef je ze de gelegenheid om terug te kijken op 
hun ervaringen en te delen wat ze willen delen.
Vervolgens help je ze om de volgende stap te nemen. Zonder commitment geen blij-
vende verandering. En tot slot geef je ze de tools om de verandering succesvol te 
implementeren.
In dit hoofdstuk zijn we aangekomen bij het creëren van een ervaring. 
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2 ZES REDENEN WAAROM DIT ONDERDEEL MAKKELIJK IS VOOR 

JOU ALS TRAINER:

In de workshops die ik geef kom ik nogal eens mensen tegen die de werkvormen  
helemaal geweldig vinden maar aan zichzelf twijfelen. Kan ik dit wel leren? Hoe zal 
de groep reageren? Wat zal er precies gebeuren? Ik weet niet of de groep mensen 
waar ik mee werk wel tikkertje willen spelen?
“Dat denk ik niet” zeg ik dan. Want als je van tevoren twijfelt of je een groep direc-
teuren meekrijgt om een tikspel te doen dan gaat het ook niet gebeuren.
Hieronder vind je zeven redenen waarom het onderdeel ‘ervaren’ zo makkelijk is om 
te doen als trainer.

1. Het is zo leuk om spelletjes te doen! Niet alleen voor jou als trainer, maar mensen 
vinden het ook altijd leuk. Veel leuker dan saaie Powerpoints en lappen tekst.

2. Een ervaring kun je niet forceren. Je weet niet wat de ander gaat ervaren. Het 
mooie hiervan vind ik dat jij als trainer een bepaald doel hebt met de werkvorm 
die je kiest maar wat de deelnemers ervaren kan totaal anders zijn. De deelne-
mer geeft zelf betekenis aan een ervaring. Jan (schooldirecteur) stond alleen 
maar te lachen toen de groep met ogen dicht en zonder geluid te maken op 
volgorde van schoenmaat moest gaan staan. De uitkomst vond hij verbluffend. 
De betekenis die hij er aan gaf was dat hij zijn team meer moest vertrouwen en 
minder moest sturen en controleren. Is dat een mooie ervaring ja of nee? Had 
je dat als trainer van tevoren kunnen bedenken?

3. Je hoeft geen goede uitleg te geven. Hoe vaak heb ik niet meegemaakt dat ik 
een spel uitlegde, de groep vervolgens aan de gang ging en dat bleek dat ze de 
regels totaal anders hadden geïnterpreteerd. Dat zegt iets over hoe ik uitleg, 
over hoe er geluisterd wordt en misschien nog veel meer. De kunst is dan om 
als trainer los te laten en het gewoon te laten gebeuren. In het spel dat dan per 
ongeluk is ontstaan worden vanzelf …….precies! Ervaringen gecreëerd!

4. Je hoeft, en nu ga ik iets geks zeggen, niet eens kennis van de materie te hebben. 
Ik gaf ooit een training ‘klantvriendelijkheid’ en wist daar niets van af. Wat ik als 
kapstok bedacht had, was om de vijf pilaren van klantvriendelijkheid te ontdek-
ken. Vervolgens ging ik gekke spelletjes met ze doen. Zij gingen ‘ervaren’. En na 
een aantal spelletjes gingen we evalueren; “Wat is volgens jullie de 1e pilaar van 
klantvriendelijkheid?” En zowaar, aan het einde van de training hadden ze zelf 
vijf pilaren geformuleerd (en daarna moest ik zorgen voor de C van M.E.R.C.I. ;)).
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5. Als de groep bezig is, in het spel zit, kun je observeren en hoef je niet continu 
verbaal scherp te zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet scherp hoeft te zijn, juist 
wel! Je observeert. Observeren is even andere energie, je hebt tijd om rond te 
lopen en je zintuigen op een andere manier te gebruiken.

6. Als de groep niet wil hoef je alleen maar een vraag te stellen: “Wat is er aan de 
hand?” Natuurlijk is het goed om op je eigen handelen te reflecteren maar als je 
zelf geen onderdeel van het team bent, dan kun je ook echt van buitenaf kijken 
wat er gebeurt en dan hoef je niet te twijfelen aan jezelf. De groep is een sys-
teem met patronen. Dus wat ze hier en nu laten zien zullen ze ook daar en dan 
laten zien. Met andere woorden als de groep tijdens het spel ‘Overloopie’ niet 
echt aan het spelen is kun je een vraag stellen, bijvoorbeeld: “Wat laten jullie 
zien?” En voor de vervolgvragen: lees snel verder, want ik onthul steeds meer 
van de geheimen van de 101werkvormen Formule!
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3 HOE LEES JE HET KOMENDE HOOFDSTUK MET ERVARINGS-

 GERICHTE WERKVORMEN?

In dit hoofdstuk vind je een groot aantal ervaringsgerichte werkvormen. Over het 
algemeen zijn dit spelvormen die je met groepen mensen kunt doen en waarbij de 
groep en het individu ervaringen gaan opdoen.
Natuurlijk kun je als trainer sturen wat er gaat gebeuren maar wat ik nu zo mooi vind 
is om het los te laten en gewoon te gaan spelen en kijken wat er gebeurt.
Daarom zal ik in de beschrijving van de werkvorm steeds een aantal dingen noemen 
die mogelijk bevorderd zullen worden door deze activiteit.

Denk aan begrippen als:
• vertrouwen
• samenwerking
• feedback geven
• leiderschap
• oplossingsgerichtheid
• zelfsturing
• WIN-WIN
• out of the box

Persoonlijk vond ik het lastig om de werkvormen te groeperen omdat er vaak een 
aantal van de bovengenoemde begrippen toepasbaar zijn en omdat je eigenlijk nooit 
weet wat er precies gaat gebeuren.
Het enige dat echt overeenkomt is dat je als doel hebt om een ervaring te creëren.

Ik heb bedacht het hoofdstuk ‘ervaringsgerichte werkvormen’ op te splitsen in:

• Ervaringsgerichte werkvormen samenwerking.
• Ervaringsgerichte werkvormen vertrouwen.
• Ervaringsgerichte werkvormen leiderschap.
• Ervaringsgerichte werkvormen diversen.

Hierbij wil ik nogmaals benadrukken dat ik de werkvormen niet in een hokje wil stop-
pen. Werkvormen bevorderen vaak meerdere aspecten maar ik heb gemeend dat 
het boek beter leesbaar zou worden wanneer ik het op deze manier zou rangschik-
ken.
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ERVARINGSGERICHTE WERKVORMEN ‘SAMENWERKING’

Hieronder vind je een groot aantal spel- en werkvormen die je in trainingen kunt 
inzetten om een ervaring te creëren. 

1 NUMBERS

Dit is ook één van mijn favoriete werkvormen. Als je hem gedaan hebt zul je ontdek-
ken waarom! Elke keer kan deze werkvorm weer anders verlopen! Natuurlijk ligt dat 
aan de ene kant aan waar je in je instructie de nadruk op legt. Aan de andere kant 
maakt het zó veel duidelijk over de groepsdynamica. 

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• commitment creëren
• zelfleiderschap
• afspraken maken
• de lat steeds hoger leggen
• samenwerking
• zelfsturende teams creëren
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen
• Twee lange touwen van 10 tot 15 meter.
• 20 frisbees of hoedjes genummerd van 1 tot 20.
• Markeringshoedjes.

Spelverloop/instructie
Leg een touw in een cirkel, stel daarin alle deelnemers op (6 tot 12 per cirkel). Een 
meter of 20 (mag ook meer) verderop ligt het andere touw in een cirkel. Daarin lig-
gen de frisbees of hoedjes kriskras door elkaar.

Zeg dat het doel van deze activiteit is: ‘Winnen door samenwerking’. Eén van de 
teamleden moet na het startteken zo snel mogelijk de cirkel met hoedjes in en tikt 
één voor één de hoedjes aan op volgorde van één tot en met twintig en gaat weer 
terug naar de startpositie in de andere cirkel; dan stopt de tijd. Ik neem de tijd op met 
een stopwatch. Er mag maar één persoon in de cirkel met hoedjes komen.
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• Na de uitleg vraag je of er nog vragen zijn. Zo niet, tellen van één tot drie en dan 
de stopwatch indrukken.

• Na de eerste poging of run geef ik dertig seconden om te overleggen hoe het 
sneller kan.

• Na de tweede keer stel ik de vraag hoeveel tijd ze nodig hebben om te overleg-
gen hoe het sneller kan.

Differentiatie
• Als het om zelfsturing bevorderen gaat kun je de groep net zo lang laten door-

gaan als ze wil.
• Om de beurt twee nummers aan laten tikken terwijl iedereen rondom het touw 

staat.
• Laat meerdere teams tegelijk dit spel doen.

Let op de veiligheid! 
Bij nat gras is hard rennen gevaarlijk. Let hierop.

Wat ik allemaal al meegemaakt heb!
Ik kan me voorstellen dat wanneer je de uitleg leest, je nog niet precies voor je ziet 
wat er precies gaat gebeuren. Daarom wil ik je uitdagen om het gewoon te gaan doen 
en ontdekken wat er gaat gebeuren.

Ik heb met deze werkvorm al zoveel meegemaakt, dat is echt ongelofelijk. En altijd, 
echt altijd, haalt het team hier veel uit voor zichzelf.
Wat bijna altijd gebeurt in de eerste run is dat er één persoon de cirkel in rent en er 
best wel lang over doet om alle bordjes aan te tikken en terug te rennen. Dus die tijd 
valt altijd te verbeteren. Ook zie ik vrijwel altijd dat de overige teamleden op hun 
plek blijven staan en van een afstandje toekijken. Omdat jij als trainer bij de uitleg 
niet zegt dat je om de cirkel heen mag staan om bordjes aan te wijzen (winnen door 
samenwerken) zal dit niet direct gebeuren. 

Wat ik je nu ga vertellen is echt bizar:
Ooit was er een team dat tegen hun leidinggevende zei: ‘’Ren jij maar…’’
Zij stonden van een afstandje te kijken en deden helemaal niets. Op zich niet vreemd, 
vaker meegemaakt. Toen ik daarna vroeg hoe dit sneller kon hadden ze bedacht dat 
de leidinggevende het nog een keer zou kunnen doen. Tot drie keer toe hebben ze 
toe staan kijken. Toen we in de pauze koffie gingen drinken stond de leidinggevende 
voor iedereen koffie in te schenken….

Er is bijna altijd een relatie met de dagelijkse praktijk, dus met hoe de deel- 
nemers de dingen altijd doen. Zo deed ik dit spel ooit met een kerkenraad en het was  
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letterlijk en figuurlijk te zien dat zij hun dominee bij alles volgden en zelf weinig initiatief  
namen. 

Zo deed ik dit spel met een stel jonge accountmanagers en zij lapten alle regels aan 
hun laars. Zij waren niet te stoppen en wilden hun tijd maar blijven verbeteren. 
Zo deed ik dit spel ooit binnen, in een ziekenhuis (!) met drie teams die elkaar niet 
konden luchten of zien. Je kent dat fenomeen wel; als je bij de andere afdeling bin-
nenstapt dan word je niet aangekeken, niet geholpen, je voelt je doodongelukkig en 
wilt het liefste zo snel mogelijk weer weg. In eerste instantie gingen ze de strijd aan 
met elkaar. Toen ik naar het doel van het spel vroeg (winnen door samenwerking), 
vonden ze dat ze heel goed bezig waren. Wat denk je wat er gebeurde toen ik daarna 
nog twee keer vroeg: ‘’Zijn jullie aan het samenwerken?’’ Precies, het kwartje viel; 
ze gingen elkaar helpen. Ik had het spel zodanig veranderd dat de ene groep steeds 
veel eerder klaar was door meer bordjes neer te leggen bij de andere groep en ik had 
een extra opdracht verzonnen die tegelijk door een deel van het team gedaan moest 
worden. Door de tijdverschillen was er ruimte om elkaar te helpen. Deze sessie was 
het begin van een betere samenwerking tussen de afdelingen. Het had zo zichtbaar 
gemaakt hoe ze functioneerden en daarmee de pijn blootgelegd. Nu was het tijd om 
te veranderen!

Ik kan nog veel meer verhalen beschrijven maar ik wil je vooral uitnodigen om het te 
doen, te kijken wat er gebeurt (ook als blijkt dat je het niet goed uitgelegd hebt) en 
daarna de relatie met de praktijk te leggen.
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2 ‘HELP MIJ’ TIKKERTJE

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• hulpvragen stellen
• samenwerking
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen
• Diverse knuffels.
• Diverse ballen in verschillende maten.

Dit tikspel gebruiken we wanneer in een training het thema ‘hulp vragen’ behandeld 
wordt. Soms komt dit spontaan naar boven omdat iemand een hulpvraag heeft maar 
hem niet stelt. In dat geval sluit het mooi aan om deze functionele energizer te doen.
Iedereen kent natuurlijk ‘tikkertje’. En zo kun je een tikspelletje wat nieuwe regels 
geven en daarmee een thema behandelen.
In ‘Help mij’ tikkertje kun je het thema ‘hulp vragen’ behandelen. 

Spelverloop/instructie
Er zijn drie zachte voorwerpen in het spel, knuffels bijvoorbeeld. Wanneer je niet 
de tikker bent en je hebt een voorwerp in je handen, dan kun je niet getikt worden. 
De tikker probeert dus als een gek iedereen te tikken en de rest probeert elkaar te 
helpen door met de voorwerpen naar elkaar over te gooien.
Wanneer je het spel na een minuut stil legt kun je vragen wat er gebeurd is, hoe er 
samengewerkt is (of er überhaupt wel samengewerkt is) en hoe je het spel slimmer 
zou kunnen spelen.
Als je het spel speelt en niet getikt wilt worden zul je dus af en toe om hulp moeten 
vragen! Als team kun je een tactiek bespreken. Zeker als je de tikker een doel laat 
stellen: ‘’Hoeveel mensen wil je tikken?’’

Jij als trainer ziet natuurlijk hoe er overleg gepleegd wordt en hoe effectief het resul-
taat daarvan is.
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3 KNIEËN TIKKERTJE

Dit spel kan kort duren, een leuke onderbreking zijn en ook nog eens functioneel als 
je bijvoorbeeld een verandersessie gaat doen. Ik heb hem zelf gebruikt toen we met 
procesverandersessies bezig waren. Mensen moesten werkprocessen los gaan laten 
die ze al meer dan 10 jaar op dezelfde manier deden.

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• out of the box denken
• loslaten
• samenwerking
• WIN-WIN 
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
Geen.

Spelverloop/instructie
Maak tweetallen. Het handigst werkt het als je de groep in twee rijen tegenover 
elkaar laat staan. Wanneer er voldoende ruimte is, kun je gewoon in tweetallen te-
genover elkaar, kriskras door de zaal heen staan.

De opdracht gaat als volgt:
In de eerste ronde probeert iedereen de knieën te tikken van degene die tegenover 
hem staat. Mensen mogen hun voeten niet verplaatsen! Na hooguit een minuut stop je 
het spel. Dan laat je één rij opschuiven zodat iedereen een ander tegenover zich heeft.

In de 2e ronde mogen mensen hun handen op hun knieën houden zodat ze niet ge-
tikt kunnen worden. Na 1 minuut stilleggen en doorschuiven.

En nu komt het. Voor de 3e ronde laat je de mensen even stil staan en geef je ze 
een doel: tel het aantal keren dat je de ander tikt en het doel is om de ander zoveel 
mogelijk keren te tikken.

Differentiatie
Idem, alleen dan houdt iedereen dezelfde partner.

Let op de veiligheid!
Let op dat er niet te hard geslagen wordt.
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Mensen gaan altijd met elkaar strijden. 
Met andere woorden: er ontstaat een ‘winnen – verliezen’ situatie. Dit wil je als trai-
ner naar boven halen. Met kinderen is dit ook erg leuk om te laten zien. Je kunt dit 
doen door te vragen: “Wie heeft de ander meer dan vijf keer getikt? Wie meer dan 
tien, wie meer dan…?”
In sommige groepen zal er een tweetal zijn die elkaar heeeel erg vaak heeft getikt. 
De rest van de groep reageert met ongeloof. Je kunt het tweetal dan vragen om het 
voor te doen. Ze laten dan zien dat ze niet aan het strijden zijn maar gewoon elkaar 
als een gek op de knieën aan het tikken zijn. Je kunt dan de vraag stellen: ‘’Wat doen 
wij mensen van nature als we een doel horen als: wie het meeste…?”. Precies! We 
gaan strijden tegen elkaar! Heb je er ook wel eens aan gedacht om het zo te spelen 
dat iedereen kan winnen?

Hierboven noemde ik dat ik deze werkvorm in een verandersessie gebruikte. Toen 
had ik de insteek te laten zien dat we als mensen gewoontegedrag laten zien. We 
spelen het spel en van nature gaan we strijden. Dat is hoe we het altijd gedaan heb-
ben. Nu gaan we onze processen veranderen. Een werkwijze die we al twintig jaar 
(of iets dergelijks) op dezelfde manier doen. Ben je bereid om te kijken hoe we een 
WIN-WIN proces kunnen creëren?
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4 QUICK TOUCH

Nog één van mijn favorieten! Er komt altijd zoveel energie vrij bij deze werkvorm, dat 
het goed is om hem in je rugzak te hebben. Deze activiteit kun je bij timemanage-
menttrainingen of workshops gebruiken, maar kan ook gewoon bij teambuilding/ 
teamontwikkeling omdat het over out of the box denken gaat.
Als het je doel is om de deelnemers zichzelf meer te laten uitdagen kun je dit doen 
na een pauze. Op die manier geef je ze de resterende tijd de mogelijkheid om zichzelf 
verder te stretchen.  Als het doel is om elkaar beter te leren kennen dan kun je deze 
activiteit op vrijwel alle momenten doen. Als het doel is om te evalueren dan doe je 
dit uiteraard (vrijwel) aan het einde.

Deze werkvorm bevordert:
• out of the box denken
• teambuilding
• zelfsturend zijn
• de lat steeds hoger leggen
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
• Stopwatch.

Spelverloop/instructie
De deelnemers staan in een kring. De werkvorm werkt het beste als je een groep 
hebt van tien tot twintig deelnemers.

De activiteit gaat als volgt:
Iedereen geeft elkaars ´klap´ door. Dit kun je doen door met je rechterhand de rech-
terhand van degene die links van je staat, aan te raken. Zo gaat jouw ´touch´ heel 
´quickly´ de kring rond tot dat iedereen de ´touch´ heeft gehad. Hierbij neem je als 
trainer de tijd op. En je daagt de groep uit om het zo snel mogelijk te doen.
Wanneer de deelnemers vinden dat ze niet meer sneller kunnen heeft de groep 
meestal nog niet nagedacht over het veranderen van de opstelling. Wanneer je ach-
ter elkaar gaat staan zou je de ‘quick touch’ net als dominostenen die elkaar omgooi-
en kunnen doen, en dan zul je minstens twee keer zo snel zijn als met de andere stra-
tegie. Je kunt ook gewoon roepen: “Ik weet zeker dat het binnen één seconde kan!”
Het is ook leuk om dit spel ergens in het midden van de dag te doen, na de lunch, en 
om het aan het einde van de dag terug te laten komen, soort van spontaan, als anker 
voor “Door samenwerking kunnen we het onmogelijke bereiken!”.
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5 IEDEREEN IS HEM

Dit gekke tikspel kan veel inzichten geven in patronen en je kunt het allerlei kanten 
opsturen. Met kinderen kan het vaak over ‘eerlijkheid’ gaan, met volwassenen ge-
bruik ik deze werkvorm om naar ‘doelen stellen’ te kijken.

Deze werkvorm bevordert:
• zelfleiderschap
• bewustwording van gedragspatronen
• eerlijkheid
• afspraken maken
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen
• Markeringen om het speelveld af te zetten (anders ben je je deelnemers kwijt!).

Spelverloop/instructie
De deelnemers hebben zojuist gehoord dat we een tikspel gaan spelen dat ‘Iedereen 
is hem’ heet. Als trainer zeg ik daarna vaak; het spel start nu!  Meer uitleg krijgen ze 
niet… De helft gaat direct tikken en de andere helft kijkt nog wat verdwaasd omdat 
ze op zoek zijn naar de regels van het spel. Deze eerste variant duurt niet langer dan 
dertig seconden tot één minuut. Daarna roep je iedereen bij elkaar en kun je vragen 
stellen als “Wie is er niet getikt?”, enzovoort.

Dan geef je instructie dat wanneer je getikt bent dat je dan op je hurken gaat zitten 
omdat je af bent. Na hooguit één minuut leg je het stil. Dan kun je vragen stellen als 
‘Wie was vooral anderen aan het tikken/wie was vooral aan het vluchten? Wat doe 
je als je elkaar tegelijk tikte?”

Dan geef je de instructie dat als je getikt bent je op je hurken gaat zitten en dat anderen 
je met een ‘high ten’ (handen tegen elkaar slaan zoals bij een high five) kunnen bevrij-
den. Ook dit duurt kort, een minuut hooguit. Nu kun je vragen of er eerlijk gespeeld is 
en wie er aan het bevrijden was. Ook dit duurt slechts kort; hooguit een minuut.

Dan volgt de variant dat je voor jezelf een doel gaat stellen; hoeveel mensen ga je 
tikken? Na één minuut volgt de evaluatie over doelen stellen.

Evaluatie/reflectievragen: 
Concreet gedrag; wie heeft zijn doel gehaald/wie niet? Wat was je doel? Heb je het 
makkelijk gehaald? Hoe doe je dat normaal met doelen stellen? Ook zo? Was je doel 
te hoog? Met deze vragen kunnen ze daarna steeds de relatie leggen met de praktijk...
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Wat je vaak ziet is dat deelnemers elkaar tegelijk tikken. Wat doen ze dan? Zijn ze dan 
allebei af of spelen ze allebei verder? Met kinderen kan dit aanleiding zijn om over 
‘eerlijkheid’ te praten. Bijvoorbeeld: “Wie van jullie vindt eerlijk spelen belangrijk?”. 
Meestal steken alle kinderen hun vinger op. “Ik heb gezien dat kinderen elkaar tege-
lijk tikten en toch doorspeelden. Leg eens uit….”

Let op de veiligheid! 
Bij nat gras niet doen. Geef instructie over ‘tikken’ (rustig, niet slaan).
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6 HET LEUKSTE SPEL OOIT

Het Leukste Spel Ooit is het leukste spel ooit. Het is een activiteit waarbij het de 
bedoeling is dat de groep steeds zelf de spelregels aanpast en dit zelf ervaart als het 
leukste spel dat zij ooit hebben gespeeld.
Je kunt jezelf nogal tegen komen in dit spel en de groepsdynamica komt in dit spel 
ook duidelijk naar voren.

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• zelfsturend zijn
• afspraken maken
• de lat steeds hoger leggen
• plezier maken
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
Eigenlijk elk materiaal dat jij de groep wilt geven.

Spelverloop/instructie
Zeg tegen de deelnemers dat ze een spel gaan spelen waarbij ze de spelregels mogen 
veranderen. Het doel is om van dit spel ‘Het Leukste Spel Ooit’ te maken!  
Je kunt beginnen door ze in eerste instantie zelf een aantal regels te geven. Bijvoor-
beeld; er is één tikker en deze persoon tikt de ander door de bal tegen de ander aan 
te gooien.
Of je hangt een volleybalnet op en maakt twee teams en geeft ze een bal.
Of je… (verzin zelf maar iets; soms hoef je alleen maar een aantal voorwerpen neer 
te leggen).

Differentiatie
• Je kunt natuurlijk ook helemaal geen regels geven en alleen de uitleg geven dat 

ze zelf het spel maken en kunnen veranderen.
• Je kunt differentiëren door bewust interventies te doen tijdens het spel of be-

wust alleen te evalueren.

Let op de veiligheid!
Eigenlijk moet je als trainer continue opletten of er geen dingen verzonnen zijn die 
fysiek niet veilig zijn.
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7 HELIUM STICK

Dit is dé ultieme samenwerkings-werkvorm. Alles wat met communicatie en samen-
werking te maken heeft kan hier mis gaan, of sterker nog: zal hier misgaan. Toen ik 
dit spel voor het eerst deed dacht ik dat ik onderdeel was van een team dat geleerd 
had om samen te werken. Nou, dat heb ik geweten!!

Deze werkvorm bevordert:
• samenwerking
• communicatie
• commitment creëren
• afspraken maken
• omgaan met teleurstellingen
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
Eén lat of buis die licht is qua materiaal. De lengte mag variëren. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers kies je een lengte uit. Maar zorg dat de lat niet te lang is, de 
deelnemers moeten echt dicht op elkaar staan. Een lat van twee meter kan voor een 
groep van twaalf al genoeg zijn.

Spelverloop/instructie
Stel alle deelnemers op in twee rijen tegenover elkaar.
De groep krijgt de opdracht om de lat op de grond te leggen en beseft dan nog niet 
hoe lastig dat is.
Als spelleider geef je de instructie om de lat op ieders wijsvingers te laten rusten. De 
wijsvingers wijzen horizontaal naar voren en dat blijft zo! Iedereen moet met beide 
wijsvingers contact hebben met de lat. De lat rust op de wijsvingers, met andere 
woorden, de lat wordt niet vastgepakt. De opdracht is om de lat op de grond neer te 
leggen. Jij als trainer legt de lat op de wijsvingers en pas als iedereen de lat met zijn 
wijsvingers raakt laat je de lat los en kan het spel starten.

Differentiatie 
Je kunt ook de opdracht geven om van de ene plek naar de andere plek te lopen 
met de lat. Of, als het echt niet lukt en je wilt je deelnemers toch een succeservaring 
geven (met jongeren werkt dit goed): geef ze de keus om dezelfde opdracht uit te 
voeren met een hoepel of met nog kleiner rond voorwerp zoals een rol tape. En dan 
lukt het in de meeste gevallen wel. Toch goed om dan het succes te vieren en samen 
te leren en te groeien.
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Ultiem!
Als je de werkvorm niet kent en dit zo leest besef je niet hoe moeilijk deze opdracht 
is. De Helium Stick zal namelijk in 99% van de gevallen omhoog gaan. Aan de ene 
kant van de lat zal het vaak wat beter gaan dan aan de andere kant. Wat je vrijwel 
altijd ziet is dat mensen elkaar de schuld geven, zeker wanneer ze dit gewend zijn 
om te doen ;). Ja, ook hier heb ik van alles meegemaakt. Het mooiste dat ik me kan 
herinneren is dat de hele groep met hun armen omhoog stonden met de lat op hun 
vingers en dat de leidinggevende aan mij vroeg: “Waarom heet het eigenlijk de He-
lium Stick?”
Dit is echt de ultieme samenwerkings-werkvorm. Je kunt deze werkvorm zelfs meer-
dere keren op dezelfde trainingsdag terug laten komen als figuurlijke meetlat voor 
hoe het NU gesteld staat met de samenwerking.

8 HULA HOOP

Deze teambuilding activiteit is een hele eenvoudige maar een o zo effectieve!

Deze werkvorm bevordert: 
• samenwerking
• focus
• zelfsturend vermogen
• doelgerichtheid
• overleg voeren

Benodigde materialen
• Eén of twee hoepels, of leg een rond touw op de grond met een diameter van  

1 meter.

Spelverloop/instructie
Stel de deelnemers (minimaal zes tot maximaal twintig) op in een kring terwijl ze elkaars 
handen vasthouden. Het is de bedoeling om de hoepel zo snel mogelijk door te geven 
door er doorheen te stappen zonder dat deze losgelaten wordt en tot hij weer terug is bij 
de eerste persoon. De begeleider neemt de tijd op vanaf het startmoment. Degene die 
de hoepel als eerste om zich heen heeft beweegt zijn lichaam zodanig dat de hoepel over 
zijn arm schuift naar degene die links of rechts van hem of haar staat. Deze persoon moet 
door de hoepel heen kruipen om de hoepel door te kunnen schuiven naar de volgende 
persoon. Uiteindelijk komt de hoepel terug waar hij begonnen is zonder dat de handen 
losgegaan zijn van elkaar. Na de eerste poging stimuleert de begeleider het team om een 
volgende poging te doen die sneller gaat. De begeleider observeert de prestaties en laat 
het team nu kiezen of zij zichzelf een hoger doel willen stellen.
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9 PARACHUTE

Deze werkvorm is een gegarandeerd succes, zeker als de groep een aantal samen-
werkingsopdrachten niet goed heeft kunnen uitvoeren. Zowel kinderen als volwas-
senen vinden dit spel erg leuk!

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• commitment creëren
• afspraken maken
• de lat steeds hoger leggen
• omgaan met teleurstellingen
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
Een parachute, je hebt ze in meerdere maten. De grote kun je met veertien man doen. 
De kleine kun je al snel met zes man doen. Deze parachute is te koop bij Nijha.nl.
De parachute is een groot rond doek met een gat in het midden. Wanneer je deze 
met z’n allen omhoog houdt en weer naar beneden trekt zal hij gaan bollen als een 
parachute. Allerlei spelvormen kunnen nu uitgevoerd worden.

Spelverloop/instructie
Stel alle deelnemers op terwijl ze de parachute aan een lus vasthouden.
Als spelleider zul je in het begin een aantal voorzetjes moeten doen. Daarna merk ik 
altijd dat mensen zelf varianten gaan bedenken. Je kunt de groep stimuleren om de 
lat steeds hoger te leggen. Dus:
• wapperen met de parachute.
• de parachute omhoog laten gaan zodat het een bol wordt, vasthouden en dan 

met z’n allen aan de binnenkant van de parachute gaan zitten; wanneer ieder-
een de lus vast blijft houden krijgt dit een heel verassend effect.

• van plaats verwisselen als de parachute bol is.
• een bal in de rondte laten rollen op de parachute.
• een bal in het midden door het gat laten vallen.
Let op dat de groep succeservaringen op kan doen. 
In dit spel zie je dat de samenwerking steeds beter en makkelijker gaat.

Let op de veiligheid! 
Bij nat gras is afzetten gevaarlijk. Let hierop.
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10 WAT IK ZO MOOI VIND AAN…

Je kunt deze werkvorm goed toepassen als er plotseling tijdens de training iets ge-
beurt waardoor:
• het gemeenschappelijke gevoel weg is.
• we opeens niet meer weten waar we dit werk ook al weer voor deden (voor-

beeld: een groep jongerenwerkers was de motivatie kwijt nadat één van de jon-
geren spullen van hen gestolen had).

Door deze oefening te doen (er wordt altijd veel van hoepel naar hoepel gelopen) 
wordt de gemeenschapszin weer helemaal duidelijk.

Deze werkvorm bevordert:
• gezamenlijkheid
• respect
• communicatie
• teambuilding 

Benodigde materialen 
• Een aantal hoepels. Het aantal is even groot als deelnemers.

Spelverloop/instructie
Iedereen staat in een hoepel. De hoepels liggen in een grote kring en er is één hoepel 
die in het midden van de kring ligt.
Degene die in de middelste hoepel staat spreekt de volgende woorden uit en vult ze 
zelf aan: “Wat ik zo mooi vind aan <het vak wat ze uitvoeren> is…” 
Men begint altijd met: “Wat ik zo mooi vind aan…”

Wanneer je niet in het midden staat maar wel herkent of onderschrijft wat degene 
die in het midden staat zegt dan stap je uit je hoepel en zoek je een andere hoepel op.
Dat betekent dat degene die in het midden stond altijd uit die hoepel stapt omdat hij 
zichzelf herkent in wat hij zelf zegt en dus een andere hoepel opzoekt. Wanneer nie-
mand uit de hoepel stapt (er is geen herkenning), dan zal degene die in het midden 
staat in eerste instantie uit de hoepel stappen en ontdekken dat niemand anders uit 
zijn hoepel is gestapt. Dit betekent dat de persoon weer terug in de hoepel stapt en 
nog een keer aan de beurt is.

Evaluatie/reflectievragen:
Wat er kan ontstaan is dat men met elkaar tot ongelofelijk veel redenen en motiva-
ties komen waarom zij het hun beroep zo mooi vinden. Dat schept een hele mooie 
band en doet je stilstaan bij ‘Waarom doen wij dit werk ook alweer?’.
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11 TOUWTJES LOSMAKEN

Dit is één van de sterkste ervaringsgerichte werkvormen die ik ken. Hierin wordt heel 
duidelijk hoe mensen samenwerken en hoe mensen omgaan met moeilijke situaties. 
De werkvorm had ook onder ‘Zelfleiderschap’ kunnen staan. Door deze werkvorm 
ga je door verschillende fases heen. Van lol tot en met frustratie. Een fantastische 
ervaring!

Deze werkvorm bevordert:
• omgaan met frustraties
• teambuilding
• samenwerken
• zelfsturend zijn

Benodigde materialen 
• Een zacht touwtje van één meter per deelnemer.

Spelverloop/instructie
Zeg tegen de deelnemers dat ze niets over de oplossing mogen zeggen als ze de op-
dracht hebben voltooid. De tweetallen krijgen namelijk een opdracht die heel moei-
lijk is. Echter, als je de oplossing kent dan valt er niets meer te leren. De deelnemers 
knopen het touw om hun polsen en doen dit zodanig dat ze als tweetal vastzitten aan 
elkaar. Ga naar www.101werkvormen.nl/touwtjes om de video te bekijken.

De opdracht luidt als volgt:
Probeer los te komen zonder dat je je handen uit de lussen haalt. Alle tweetallen zie 
je vervolgens op allerlei manieren proberen om los te komen. Als trainer loop je rond 
en observeer je. Het kan handig zijn om gedragsuitingen die je ziet te noteren en te 
gebruiken bij de evaluatie. Na verloop van tijd vraag je aan een tweetal dat niet meer 
zo gemotiveerd lijkt: “Wil je een hint?”… en dan zie je dat ze weer verder proberen.
Dit herhaal je steeds met kleine hints totdat het lukt.

Evaluatie/reflectievragen:
Stel de vraag “Wat heb je ervaren?” en diverse thema´s zullen genoemd worden en 
meestal kunnen ze één op één doorgetrokken worden naar de dagelijkse praktijk. 
Sommige mensen ontdekken dat ze doordat ze opgeven ook de samenwerking kapot 
maken (omdat de ander dan niet meer kan spelen). Andere mensen ontdekken dat 
ze snel gefrustreerd raken wanneer ze de oplossing niet zien. Vaak gaat het naast sa-
menwerking ook over zelfleiderschap (vandaar dat deze werkvorm ook bij de werk-
vormen over leiderschap had kunnen staan). 

• zelfleiderschap
• afspraken maken
• grenzen aangeven
• en wie weet nog veel meer
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12 HET MAGISCHE TOUW

Het ‘Magische Touw’ is een werkvorm waarin veel kan gebeuren. Het is een werk-
vorm waarbij het de bedoeling is dat de groep steeds een korte opdracht krijgt en dat 
de opdracht pas geslaagd is als iedereen het gedaan heeft.
In een fase daarna laat je de groep zelf een uitdaging kiezen. Hiermee stimuleer je de 
zelfsturendheid van het team.

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• commitment creëren
• zelfsturend zijn
• afspraken maken
• de lat steeds hoger leggen
• grenzen aangeven (gebeurt eigenlijk altijd)
• en wie weet nog veel meer

Spelverloop/instructie
Stel alle deelnemers op aan één kant van het touw (houd rekening met de zon).
Zeg tegen de deelnemers dat het touw een magisch touw is. En dat ze er zelf magie 
aan toe kunnen voegen door steeds moeilijkere opdrachten te volbrengen. Echter; 
een opdracht is pas geslaagd als deze door de hele groep met succes is volbracht. De 
opdrachten beginnen heel gemakkelijk en worden langzamerhand steeds moeilijker.

De opdracht luidt steeds als volgt:
• Probeer allemaal naar de andere kant van het touw te komen zonder het touw 

aan te raken.
• Houd eerst het touw stil vlak boven de grond en herhaal dit twee keer met het 

touw steeds iets hoger totdat ze er onderdoor moeten. Slimmeriken lopen er 
omheen. Dat mag.

• Draai nu het touw zo dat je er onderdoor kunt lopen. En herhaal de opdracht.
• Blijf vanaf nu draaien met het touw en pas de opdracht aan.
• Elke keer als het touw één rondje draait moet er iemand onder het touw door.
• Ga naar de overkant met twee personen tegelijk.
• Elke keer als het touw één rondje draait moeten er vier personen onder het touw door.
• Ga met acht deelnemers tegelijk onder het touw door.
• Varieer met de regel: elke keer als het touw een rondje draait moet er één, 

twee, of meer deelnemers onder het touw door.
• Je kunt sommige deelnemers een blinddoek om laten doen. Zodat het spannen-

der wordt.
• Laat in tweetallen zelf een opdracht bedenken met een doelstelling.
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Als trainer laat je steeds meer los…
Tijdens deze werkvorm zul je als begeleider in eerste instantie opdrachten geven. 
Na verloop van tijd stel je een vraag zoals: “Wat kunnen jullie zelf verzinnen om het 
moeilijker te maken?” En vervolgens zie je dat de groep de lat voor zichzelf steeds 
hoger wil gaan leggen. Mijn ervaring is dat dit vanzelf naar een climax toegaat. Als 
trainer hoef je niets meer te doen dan observeren en af en toe stimuleren.

Let op de veiligheid! 
Bij nat gras is afzetten gevaarlijk. Let hierop. Laat het touw los zodra iemand het touw 
raakt om ongelukken te voorkomen.
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13 TRAFFIC JAM

Deze werkvorm kan heftig zijn! Het gaat namelijk om een vrijwel niet op te lossen 
probleem. Zelf heb ik er een tijd over gedaan om deze werkvorm uit te puzzelen en 
om hem uit te kunnen leggen. Toen ik deze werkvorm voor het eerst deed wist ik zelf 
de oplossing nog niet eens en uiteindelijk maakte dit ook niet uit.

Deze werkvorm bevordert:
• samenwerking
• communicatie
• commitment creëren
• afspraken maken
• omgaan met teleurstellingen
• en wie weet nog veel meer
Houd rekening met frustratie en zelfs boosheid!

Benodigde materialen
• Negen hoepels die in een rij naast elkaar liggen:

O O O O O O O O O
Aantal deelnemers per traffic jam: acht
Wanneer er minder deelnemers zijn kun je een voorwerp gebruiken dat de positie 
van een deelnemer inneemt. Wanneer er meer dan acht deelnemers zijn kun je men-
sen aanwijzen om te observeren. Indien er twaalf deelnemers zijn kun je twee traffic 
jams maken.

Spelverloop/instructie
Verdeel de deelnemers in twee groepen. Geef daarna de uitleg.
De groep krijgt de opdracht om van plaats te verwisselen.
De ene groep staat in hoepel één tot en met vier en de andere groep in de hoepels 
zes tot en met negen. De vijfde (middelste) hoepel is dus leeg. De ene groep staat 
met hun ‘neus’ naar de andere groep. De andere groep staat met hun neus naar de 
ene groep.
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Als spelleider geef je de volgende regels mee:
Er mag maar één persoon in één hoepel staan.
Een persoon mag een stap naar voren in een lege hoepel doen.
Als twee personen tegenover elkaar staan (zonder hoepel tussen hen in) dan mag 
één van hen om de ander heen stappen in de lege hoepel die achter die persoon ligt.
Je mag geen stap achteruit doen.
Als je tegen iemands rug aankijkt mag je niet voorbij die persoon stappen.
Twee personen mogen niet tegelijk verplaatsen.

Tip: 
Als het de groep relatief snel lukt (wat vrij ongebruikelijk is) dan vraag je ze om het 
opnieuw te laten zien, gewoon om jou als trainer te laten zien dat ze snappen wat ze 
gedaan hebben…. Als dat dan weer lukt kun je vragen om de strategie uit te leggen. 
Er is namelijk een strategie, maar er zijn maar heel weinig mensen die dat zelf uit 
kunnen puzzelen.
Ik maakte ooit een keer met een groep slimme en jonge accountmanagers mee dat 
ze tot twee keer toe de oplossing vrij snel hadden gevonden. Na de eerste keer riep 
ik: “Ok en nu nog een keer!” En zonder vragen stellen of tegenstribbelen gingen ze 
weer aan het werk. Na de tweede keer riep ik dat weer en ze zouden weer gegaan 
zijn als ik ze niet gestopt had. Het bleek een patroon te zijn; ze krijgen een opdracht 
van bovenuit de organisatie en voeren die zonder vragen stellen uit.

Toen ik deze werkvorm voor het eerst deed wist ik de oplossing niet. Het was febru-
ari, het regende en het was koud. Eén voor één liepen mensen weg, naar binnen, 
naar de koffie. Dit is hoe frustrerend het kan zijn en hoe mensen hiermee omgaan. 
Ze lopen letterlijk weg!

(oplossing: ga naar www.101werkvormen.nl/trafficjam)
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14 MINE FIELD

Deze werkvorm kun je gebruiken in het kader van ‘aansluiten’ bij de communicatie- 
stijl van de ander. 

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• elkaar begrijpen en accepteren
• afspraken maken
• samenwerking
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
• Diverse materialen die als ‘mijn’ kunnen fungeren. Denk aan frisbees, pionnen, 

borden, tassen, materiaal dat je in de natuur vindt zoals stukken hout, enzo-
voort. 

• Touwen om een gebied (mijnenveld) af te zetten.

Spelverloop/instructie
De opdracht luidt als volgt:
Per tweetal is één van de twee geblinddoekt (natuurlijk mag men ook gewoon de 
ogen sluiten). De ander staat bij het eindpunt en zal de geblinddoekte persoon door 
het mijnenveld leiden. De geblinddoekte persoon loopt door het mijnenveld zonder 
iets aan te raken (anders ben je ‘dood’). Dit doet hij/ zij op aanwijzingen van de ander.
Als de geblinddoekte persoon aan de andere kant is maakt deze contact met de han-
den van de ander; dan is de opdracht gelukt.

Differentiatie
• Meerdere geblinddoekte personen steken het mijnenveld in verschillende rich-

tingen over.
• Wanneer je deze werkvorm gebruikt tijdens een communicatietraining kun je 

voorafgaand overleg laten plegen over wat de communicatiestijl van de ander 
is. De deelnemers kunnen oefenen in het aansluiten of afstemmen bij de stijl 
van de ander.
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15 ARMPJE DRUKKEN

Bij ‘Armpje drukken’ denk je misschien wel aan een situatie waarin twee mannen 
elkaar uitdagen en waarin zij kijken wie de sterkste is. In deze werkvorm ga je kijken 
wat er gebeurt en leren mensen meer over zichzelf.

Deze werkvorm bevordert:
• zelfreflectie
• winnen-verliezen of win-win denken
• leiderschap

Benodigde materialen 
• Stopwatch.

Spelverloop/instructie
De deelnemers vormen tweetallen en liggen op hun buik tegenover elkaar. Laat de 
tweetallen vanaf het startsein armpje drukken tegen elkaar. Let op: geef ze de in-
structie dat ze op hun buik liggen en dat de ellebogen van het ‘drukkende’ armpje 
tegen elkaar gedrukt zijn. Als iemand gewonnen heeft begint het spel overnieuw. En 
zo tel je het aantal keren dat er gewonnen is. Geef van tevoren aan dat ze één minuut 
de tijd krijgen.
Clou: als ze de ellebogen tegen elkaar houden is het vrijwel onmogelijk om te winnen.

Differentiatie 
Wanneer men de ellebogen niet tegen elkaar hoeft te houden dan kan er wel degelijk 
gewonnen worden.

Evaluatie/reflectievragen: 
Bij ellebogen tegen elkaar vraag je: “Hoe is het gegaan? Wat heb je ervaren? Wat heb 
je er van geleerd?” Bij de ellebogen niet tegen elkaar: “Wie heeft er gewonnen of wat 
was de stand…?” Verder praten over dat winnen en verliezen kan als volgt: 
Verliezen – verliezen situaties: als je allebei wilt winnen maar elkaar ‘kapot’ maakt.
Winnen – verliezen situaties: als de één de ander ‘kapot’ maakt. 
En de kunst is: Hoe kun je er een winnen – winnen situatie van maken? Precies! Als je 
elkaar om de beurt laat winnen. En als je dit snel doet kunnen beide partijen in één 
minuut wel meer dan dertig keer winnen! Doe eens voor.… Neem eens even de tijd 
om terug te kijken naar hoe jij dit spel gespeeld hebt. Wat leer je over jezelf?

Let op de veiligheid!
Let op hoe dit spel gespeeld wordt; grijp in wanneer er teveel macht gebruikt wordt.

• samenwerken
• en wie weet nog veel meer
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16 MENSELIJKE KNOOP

Een samenwerkingsoefening waarbij deelnemers als verlengstuk van een touw, een 
knoop moeten leggen in een aangewezen deel van het touw.

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding, samenwerking
• communicatie
• zelfsturend zijn
• afspraken maken

Benodigde materialen 
• Eén lang touw van 10 meter en een klein touwtje van ongeveer 50 cm.

Spelverloop/instructie
Stel de groep op langs een touw dat je in een lange lijn hebt neergelegd. Splits de groep in 
tweeën en laat de twee subgroepen elk opschuiven naar een uiteinde van het touw. Laat 
iedere deelnemer het touw vastpakken met de opdracht dat ze het gedurende de opdracht 
niet meer mogen loslaten. Leg als trainer een voorbeeldknoop (zelf bedenken) in het korte 
touwtje en geef de groep de opdracht diezelfde knoop in het touw te leggen in het stuk tus-
sen de twee subgroepen in. De groep kiest haar eigen werkwijze om haar doel te bereiken.

Differentiatie
• Begin met een makkelijke knoop en geef daarna een moeilijkere knoop.
• Laat de groep zelf een knoop bedenken en daarmee een doel stellen (leggen ze 

de lat hoog voor zichzelf of juist niet?).
• De oefening doen terwijl groepsleden alleen non-verbaal mogen communiceren.
• Een of twee groepsleden de rol geven van coach, zij hebben het touw niet vast.

Bij deze oefening moeten de deelnemers zich goed oriënteren op de knoop in het voor-
beeldtouwtje. Als de knoop gelegd wordt zijn de deelnemers gedwongen door en over el-
kaar heen te kruipen. Dit maakt fysiek contact nodig. De kans bestaat dat één of twee deel-
nemers actief initiatief nemen en de rest van de groep tot passiviteit wordt veroordeeld. 
Dit kan een punt van aandacht zijn bij de nabespreking. Ook van belang is wie initiatief 
neemt en hoe dit gebeurt. Welk effect heeft het op de groep als het gestelde doel niet op 
tijd wordt gehaald? Eventueel kun je na de nabespreking de opdracht laten herhalen zodat 
de groep de kans krijgt het doel alsnog te halen. Wat neem je, nemen jullie hieruit mee?

Let op de veiligheid! 
Bij fysiek contact is het altijd nodig dat het veilig genoeg is. Dus als trainer zul je dat 
in moeten schatten.

• de lat steeds hoger leggen
• fysiek contact
• inzicht in leiderschap
• en wie weet nog veel meer
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17 ISLANDS

‘Islands’ is een hele mooie werkvorm met verrassend mooie uitkomsten. Het is een 
werkvorm waarbij het de bedoeling is dat de groep letterlijk en figuurlijk naar elkaar 
toegroeit.

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• out of the box denken
• fysiek contact
• groepsdenken in plaats van individueel denken
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
• Een aantal langere en een aantal kortere touwen (aantal is minimaal gelijk aan 

het aantal deelnemers).
• Muziekapparatuur of instrumenten.

Spelverloop/instructie
Vertel een verhaal over global warming. En misschien ben je zelf wel eens op een 
eilandengroep zoals de Malediven geweest. Zeg tegen de deelnemers dat je je zor-
gen maakt over het stijgende water en hoe we daar als mensheid mee om zouden 
moeten gaan. Leg daarna het spel uit.

Op de grond liggen cirkels van touwen. De cirkels zijn van groot tot klein, dusdanig 
dat de grootste cirkel te klein is om met z’n allen in te staan. De cirkels stellen eilan-
den voor. Vraag de deelnemers om op een eiland te gaan staan.
Zodra de muziek begint te spelen stapt iedere deelnemer van zijn/haar eiland af en 
zoekt een ander eiland. Voordat de muziek gestopt is, staat iedere deelnemer op een 
ander eiland.
In het begin zul je zien dat mensen snel een eiland op zullen zoeken om op te kunnen 
staan. Wanneer je dat ziet gebeuren of ziet ontstaan heb je al een vraag die je aan 
het einde kunt stellen. 
Na een aantal keren haal je tijdens het draaien van de muziek een cirkel (eiland) 
weg. Dit doe je tijdens elke volgende keer dat je muziek draait. Tot op het één na 
laatst blijven er één grote en één middelgrote cirkel over waar iedereen nog inpast. 
Op het laatst haal je de middelgrote cirkel ook weg en blijft er alleen een grote cirkel 
over. Doe dit zo dat niet iedereen er in past.
Nu begint het spel pas echt…wat doet de groep? En hoe kunnen ze met elkaar een 
eiland bewonen? Met een out of the box oplossing is dit toch mogelijk (door alleen 
je voeten op het eiland te zetten).
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Evaluatie/reflectievragen:
Bij dit spel zie je vaak dat mensen in een gedragspatroon stappen waarvan ze achter-
af zeggen dat ze er van schrikken. Ze zijn namelijk vooral bezig om zichzelf te redden. 
Je hoeft als trainer alleen maar te vragen “Wat is er gebeurd?”

18 KLEED OMDRAAIEN

Het ‘Kleed omdraaien’ is een leuke teambuildingsactiviteit omdat er een probleem 
opgelost moet worden en er fysiek contact zal ontstaan. 

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• commitment creëren
• fysiek contact maken
• oplossingsgericht of out of the box denken

Benodigde materialen 
• Een groot kleed of zeil.

Spelverloop/instructie
Leg het kleed op de grond. De grootte van het kleed hangt af van het aantal deelne-
mers. Vraag alle deelnemers op het kleed te gaan staan. Zeg tegen de deelnemers dat 
ze steeds een groepsopdracht krijgen. De opdracht luidt als volgt: Probeer het kleed 
om te draaien zonder dat iemand met zijn voet naast het kleed stapt.

Differentiatie
Afhankelijk van jouw inschatting kun je het kleed groter of kleiner vouwen. Hoe klei-
ner het kleed, hoe groter de uitdaging voor de groep.
Je zult zien dat er oplossingsgericht gedacht moet worden, dat er een leider op moet 
staan (of niet…), dat er fysiek contact nodig is, en nog veel meer…geniet!

Oplossing
Door het kleed aan één kant met de punten vast te pakken en over elkaar heen te 
kruisen kunnen mensen op de punten gaan staan.

Let op de veiligheid! 
Niet van toepassing, hooguit dat mensen zich emotioneel niet veilig voelen om fysiek 
contact te maken. Dan kan het thema ‘grenzen aangeven’ naar boven komen.

• afspraken maken
• grenzen aangeven
• en wie weet nog veel meer
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19 LAAT DE BAL NIET VALLEN

Vergis je niet; dit spel kan veel laten zien over de samenwerkings- en communicatie-
patronen. Dat kun je gerust van tevoren al aankondigen. Dit is een spel waarbij je 
je goed moet concentreren. Elke ronde wordt het moeilijker om de bal niet te laten 
vallen, het kan zelfs handig zijn om dingen af te spreken met elkaar.

Deze werkvorm bevordert:
• samenwerking
• afspraken maken
• effectief communiceren
• focus of concentratie
• en wie weet wat nog meer

Benodigde materialen
• Ballen of andere voorwerpen waarmee op veilige wijze overgegooid kan worden.

Spelverloop/instructie
Stel de deelnemers op in een kring.
Start met één bal. Eén speler gooit de bal in de lucht, een andere speler moet hem 
vangen. Als dit is gelukt zonder dat de bal de grond raakte, komt er een bal bij. Twee 
spelers gooien nu tegelijkertijd een bal de lucht in. Elke keer als alle ballen uit het spel 
gevangen worden, komt er een bal bij. Alle ballen moeten tegelijk in de lucht worden 
gegooid en een bal mag niet door de werper worden gevangen. Als er een bal niet is 
gevangen, begint de groep weer met één bal. Helaas…

Differentiatie
Lukt het de groep beter wanneer zij zelf een doel mogen stellen bijvoorbeeld?
Laat de deelnemers eens van plaats wisselen als het erg goed gaat. Gaat het dan nog 
even goed?

Aandachtspunten
Aangezien dit spel nog wel wat frustratie op kan leveren, is het belangrijk dat de 
groep voor dit spel al wat succeservaringen heeft gehad.

Let op de veiligheid!
Pas op dat spelers niet dezelfde bal proberen te vangen en dus met de hoofden tegen 
elkaar aankomen.
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ERVARINGSGERICHTE WERKVORMEN ‘VERTROUWEN’

Vertrouwen is hét sleutelwoord in onze nieuwe economie en hetgeen waar het om 
draait bij nieuw leiderschap in de praktijk. Hoe stimuleer je dat? Hieronder vind je 
een aantal actieve ervaringsgerichte werkvormen die ik toepas.

De volgorde waarin ik de werkvormen heb beschreven is niet willekeurig maar op 
basis van intensiteit. 

Twee opmerkingen vooraf:
• Wees goed voorbereid en geef nadrukkelijke instructies met betrekking tot vei-

ligheid.
• Vertrouw jezelf eerst voor 100% voordat je deze vertrouwensoefeningen met 

een groep gaat doen. Je wilt een ‘Trust Fall’ alleen doen als je zeker weet dat je 
de instructies op de juiste manier overbrengt en de groep goed genoeg kent om 
er op te vertrouwen dat ze serieus genoeg aan de opdracht werken.

Hieronder volgen de werkvormen die vertrouwen bevorderen.
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1 CHINEES BOKSEN 

‘Chinees Boksen’ is een leuke werkvorm om mee te starten na een pauze omdat het 
energie en plezier brengt.

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• vertrouwen 
• plezier 
• en wie weet nog veel meer      

Benodigde materialen
Geen.

Spelverloop/instructie
Maak tweetallen, het handigst werkt het als je een beperkte rij hebt door de groep 
in twee rijen tegenover elkaar te laten staan.

De opdracht luidt als volgt:
Iedereen zit op zijn hurken en probeert door een high ten (handen plat tegen die 
van de ander slaan) de ander uit balans te brengen zodat deze ‘omvalt’. Na hooguit 
één minuut stop je het spel. Dan laat je de rij opschuiven zodat iedereen een ander 
tegenover zich heeft. 

Differentiatie
• Idem, alleen dan houdt iedereen dezelfde partner.
• Staande uitvoeren.
• Elkaar alleen in de ogen mogen kijken.
• Ogen sluiten.

Let op de veiligheid!
Let op dat er niet te hard geslagen wordt.
Spreek duidelijk af dat de deelnemers hun voeten niet mogen verplaatsen, dit maakt 
het veiliger.
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2 CHINEES KLEVEN

‘Chinees Kleven’ is net als ‘Chinees Boksen’ een activiteit om in een reeks te doen 
waarin je naar vertrouwensoefeningen toewerkt. Doordat er fysiek contact is en 
doordat men elkaars bewegingen gaat voelen zal het vertrouwen toenemen.

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• contact maken
• vertrouwen 
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen
Geen.

Spelverloop/instructie
Maak tweetallen, het handigst werkt het als je een beperkte rij hebt door de groep 
in twee rijen tegenover elkaar te laten staan. Iedereen plaatst zijn handen tegen de 
handen van de partner. Laat een soort dans ontstaan waarbij je met de handen tegen 
elkaar blijft en diverse richtingen op beweegt. Hierin kun je leiden of volgen.
Bouw langzaam iets meer druk op door harder tegen elkaar aan te duwen. Kijk hoe je 
samen in balans blijft dansen en tegen elkaar aan blijft kleven. De dans stopt als één 
van beiden zijn balans verliest.

Differentiatie
Door te wisselen van partner krijg je steeds een andere dynamiek.
Wie uit balans raakt heeft verloren.

Let op de veiligheid! 
Let op dat mensen niet met hun rug naar achteren buigen.
Spreek duidelijk af dat de deelnemers hun voeten niet mogen verplaatsen, dit maakt 
het veiliger.
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3 IEDEREEN OMHOOG

Dit is typisch zo’n vorm die ik graag aan het begin van een training of workshop doe 
om de mensen lekker los te krijgen.

Deze werkvorm bevordert:
• samenwerking
• communicatie
• fysiek contact
• vertrouwen
• plezier
• en wie weet wat nog meer

Benodigde materialen
Geen.

Spelverloop/instructie
Deel de groep op in tweetallen (bij voorkeur van gelijk gewicht of lengte) en laat de 
tweetallen tegenover elkaar zitten in twee rijen.
Bij dit spel gaat het erom samen met je partner een strategie te vinden waarbij het 
resultaat met gemak behaald wordt. Zó goed dat het niet uitmaakt wie jouw partner 
is.
De deelnemers zitten tegenover elkaar met de voeten tegen elkaar. Ze pakken el-
kaars handen vast. De deelnemers proberen elkaar omhoog te trekken, tot ze staan.
Strategie is belangrijker dan kracht.

Differentiatie
Probeer dit ook in meertallen. De deelnemers kunnen elkaars handen vasthouden 
in de vorm van een kring (voeten tegen elkaar wordt hier lastig) of de deelnemers 
houden de handen vast van degene die tegenover hem of haar zit.

Je kunt meerdere malen van tweetallen laten wisselen om de deelnemers te laten 
ondervinden dat een goede samenwerking het allerbelangrijkste is en niet lengte, 
gewicht of kracht.

Let op de veiligheid!
Zorg ervoor dat de ondergrond zacht is en dat er geen obstakels in de buurt staan. De 
deelnemers kunnen achterover vallen.
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4 DE GROTE OVERSTEEK

Deze werkvorm is bedoeld om samenwerking te bevorderen en er kunnen meer the-
ma’s naar boven komen dan je in eerste instantie zou verwachten, maar dat ontdek 
je als je het gaat doen. De werkvorm wordt buiten op een grasveld of zandvlakte 
gedaan zodat de veiligheid gewaarborgd is.

Deze werkvorm bevordert:
• samenwerking, communicatie
• vertrouwen
• en wie weet nog veel meer

Spelverloop/instructie
Alle deelnemers staan bij elkaar als ze naar de instructie luisteren. Daarna worden ze 
verdeeld in teams. Geef de groep de opdracht ‘de rivier’ (wildstromend en ijskoud!!) over 
te steken met de beschikbare materialen. De deelnemers moeten in feite van A naar B 
(jij geeft het speelveld aan) en mogen daarbij niet met hun voeten op het gras of zand 
komen (dan word je meegesleurd en loopt het niet goed af). Deelnemers moeten dus op 
een voorwerp staan. De bedoeling is dat ze allemaal aan de overkant van de rivier komen 
door de materialen aan elkaar door te geven. Je kunt twee of meerdere groepen tegen 
elkaar laten strijden. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon met één groep werken.

Differentiatie
• In de tweede ronde kan het gaan stormen. Dit maakt dat sommige materialen 

zomaar verdwijnen (jij haalt ze weg).
• Wanneer je met één groep werkt kun je de tijdsdruk er af halen en als doel stel-

len dat niemand ‘nat’ wordt. Dus geen enkele keer de grond raakt.

In deze werkvorm kan er van alles gebeuren. Zo heb ik gezien dat mensen die voor-
aan in de rij stonden zo hard van stapel gingen dat anderen hen niet meer konden 
volgen waardoor de groepsopdracht niet meer kon lukken omdat al het materiaal 
verbruikt was. Vaak is het dan niet moeilijk om de parallel met het dagelijkse leven te 
leggen: “Waar herken je dat je dit doet?” Mocht je wat dieper op het individu willen 
coachen, dan kun je de volgende thema’s  behandelen:
• Dat er mensen zijn die dus voor de rest uit rennen en niet meer achterom kijken.
• Dat er mensen zijn die zichzelf wegcijferen. Voor hen blijft niets meer over.
• Dat mensen alleen komen te staan als ze niet meedoen.

Let op de veiligheid! 
De ´wees veilig´ uit het waardencontract herhalen (zie pagina 33), aangezien we op 
voorwerpen gaan staan waar we van af kunnen vallen.

Benodigde materialen 
• Kratten, planken, banden; materiaal 

waar mensen op kunnen staan.
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5 CHALLENGE CIRCLE

De ‘Challenge Circle’ gebruiken we op verschillende momenten en met verschillende 
doelen.

Als je doel is om de deelnemers zichzelf meer uit te laten dagen kun je dit doen na 
een pauze. Op die manier geef je ze de resterende tijd de mogelijkheid om zichzelf 
verder te stretchen. Als je doel is om elkaar beter te leren kennen dan kun je deze 
activiteit op vrijwel alle momenten doen. Als je doel is om te evalueren dan doe je 
dit uiteraard (vrijwel) aan het einde. De werkvorm is genoemd onder ‘vertrouwen’ 
omdat het gaat over het laten zien van dingen die je spannend vindt.

Deze werkvorm bevordert:
• openheid
• vertrouwen
• wil om jezelf uit te dagen
• teambuilding
• zelfsturend zijn
• de lat steeds hoger leggen
• grenzen aangeven
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
• Twee grote touwen die in een cirkel liggen, waarbij het kleinste touw een cirkel 

vormt in de cirkel van het grootste touw.

Spelverloop/instructie
Stel alle deelnemers op aan de buitenkant van het buitenste touw. De drie cirkels die 
ontstaan zijn door de twee touwen stellen voor je:

• Comfortzone (binnenste cirkel): deze staat voor activiteiten die je kent en ge-
makkelijk doet.

• Stretchzone (middelste cirkel): deze staat voor activiteiten die je spannend vindt 
om te doen en die je misschien liever uitstelt.

• Paniczone (buiten het buitenste touw): deze staat voor activiteiten waarbij je al 
in paniek raakt als je er alleen al aan denkt!

De werkvorm gaat als volgt:
Iemand noemt een activiteit (bijvoorbeeld bungeejumpen) en iedereen gaat in één 
van de drie zones staan zoals hij die activiteit heeft beleefd of denkt te beleven als hij 
de activiteit zou doen.
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Ieder neemt zelf een beurt indien hij dat wil door een activiteit te noemen. Hier hoef 
je dus als trainer niets te doen. Zelf doe ik altijd mee…

Een beetje sturen mag…
Als trainer wil je natuurlijk een beetje sturen richting je doel.
Geef als trainer interventies. ‘Feedback geven aan je collega’s’; noem dat soort acti-
viteiten, zodat mensen meer verschuiven van activiteiten ‘aan de oppervlakte’ zoals 
bungeejumpen naar meer ‘openheid’ zoals negatieve feedback geven. Doe ook inter-
venties als: “Je staat daar en daar, leg eens uit…” Vraag “In welke zone leer of groei 
je het meest? (in de stretchzone). Wat heb je tot nu toe laten zien deze dag? Als je 
nog meer zou willen leren wat zou je dan kunnen doen?” Met deze vragen zet ik de 
deelnemers aan om zichzelf meer uit te dagen.
Als je deze activiteit als evaluatie gebruikt, vraag dan: “Als je terugkijkt op deze dag; 
waar sta je dan? In hoeverre heb je jezelf uitgedaagd? En leg eens uit wat maakt dat 
je daar staat?”

Let op de veiligheid! 
Emotioneel: kijk en voel hoe ver je kunt gaan met de vragen die je stelt. Het is name-
lijk de bedoeling dat je iets opbouwt, niet afbreekt.
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6 CONTACT MAKEN

Deze werkvorm bevordert
• contact maken
• teambuilding
• vertrouwen

Benodigde materialen
Geen.

Spelverloop/instructie
Vraag of iedereen wil gaan staan en elkaars hand vast wil pakken. Je kunt eigenlijk di-
rect de opmerking maken: “Wow, kijk eens hoe snel jullie ‘contact’ hebben gemaakt! 
‘Wat gebeurt er als ik dit doe?” (doe een wave beweging met je rechterarm). Als het 
goed is gaat deze wave de hele ruimte door tot hij weer bij jou terug komt.

Differentiatie
“Eens kijken of we het nu sneller voor elkaar krijgen?” Laat deelnemers de ogen 
sluiten.
“Eens kijken wat er gebeurt als ik…” Knijp in je rechterhand en kijk hoe snel je een 
reactie voelt in je linkerhand?

Evaluatie/reflectievragen:
Als je mensen hun ogen weer laat openen kun je direct opmerken dat iedereen de 
handen weer los laat. Zeg dan: “Kijk eens hoe snel je contact kunt verliezen!” Vraag 
aan de groep: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we vanmiddag/tijdens deze sessie 
met elkaar in contact blijven?”
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7 WALKIE TALKIE

Deze werkvorm is niet alleen heel leuk en spannend, maar je kunt er, zowel als indi-
vidu en als team, heel veel uithalen.
Deze werkvorm kan als een leuke teambuilder gezien worden, maar je kunt hem ook 
tijdens communicatietrainingen inzetten en de groep met communicatiestijlen laten 
oefenen.

Deze werkvorm bevordert:
• samenwerking
• communicatie 
• saamhorigheid 
• vertrouwen 
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
• Een set walkietalkies per drietal.
• Blinddoeken.
• Zakdoeken of een ander voorwerp dat ‘gevonden’ kan worden.

Spelverloop/instructie
Maak drietallen (bijvoorbeeld met het Twee neuzen spel op bladzijde 152). Elk drie-
tal verdeelt de rollen; één leider, één geblinddoekte, één beschermer. Het idee is 
dat er ergens iets opgehaald moet worden. Hang bijvoorbeeld een zakdoek in een 
boom. En de bedoeling is dat degene die geblinddoekt is deze zakdoek moet opha-
len. De leider is degene die via een walkietalkie zegt welke kant er opgelopen dient 
te worden. De geblinddoekte heeft ook een walkie talkie en kan dus communiceren 
(let op: hier wordt het interessant voor de communicatietrainers) met de leider. De 
beschermer loopt naast de geblinddoekte en mag niets zeggen. Deze persoon heeft 
de serieuze taak om te zorgen dat de geblinddoekte niet geblesseerd kan raken door 
indien nodig fysiek te sturen. 

Let op de veiligheid!
Fysiek: de beschermer moet natuurlijk zijn taak serieus nemen. En emotioneel: als 
we geintjes met elkaar uit gaan halen kan dit het vertrouwen beschadigen. Dus het 
is aan te bevelen om een inschatting te maken of je deze werkvorm met het betref-
fende team kunt doen.
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8 DRIE = ÉÉN 

Een hele leuke, laagdrempelige en toch ook serieuze werkvorm; ‘Drie = één’. Het is 
typisch zo’n vorm waarbij je deelnemers laat ervaren met alle zintuigen. De handicap 
die je een deelnemer meegeeft is dat ze één zintuig missen en ervaren hoe dat is. 
Het komt er op neer dat het communiceren lastig kan zijn, tenzij je het samen doet.

Deze werkvorm bevordert:
• samenwerking
• communicatie
• wederzijdse afhankelijkheid
• vertrouwen
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
• Ballen, of een ander voorwerp dat ‘gevonden’ dient te worden.

Spelverloop/instructie
Laat de groep zich verdelen in drietallen. En geef de instructie terwijl zij nog bij elkaar 
staan. De deelnemers moeten ‘enigszins’ vertrouwd met elkaar zijn. In deze werk-
vorm zijn er drie rollen:

1. iemand die niets mag zien (is geblinddoekt)
2. iemand die alleen na mag zeggen wat hem of haar gezegd wordt en de geblind-

doekte persoon niet mag zien (B)
3. iemand die boodschappen doorgeeft (C)

Het doel van het spel is dat twee mensen helpen om één geblinddoekte persoon een 
voorwerp te laten vinden. Dit voorwerp ligt ergens open en bloot op een redelijk  
grote afstand. Hoe? Persoon C kan zien waar het voorwerp ligt (zeker dertig meter 
van het startpunt vandaan) en zegt tegen B (die omgedraaid staat en het voorwerp 
niet ziet liggen) hoe A moet lopen. Vervolgens roept B wat A moet doen. 

Let op de veiligheid! 
De fysieke veiligheid moet door C bewaakt worden.
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9 GUIDED TOUR

Dit is een uitgesproken vertrouwensactiviteit die je pas kunt doen als je de groep 
goed kent. De deelnemers krijgen een groepsopdracht die ze met hun ogen dicht 
doen. Vertel van tevoren dat ze hun ogen minimaal een half uur dicht moeten hou-
den. Jij hebt van tevoren een route met obstakels uitgezet. Afhankelijk van het land-
schap kan de natuur natuurlijk obstakels bevatten. Als dat niet het geval is kun je 
voorwerpen neerzetten waar overheen geklommen moet worden.

Deze werkvorm bevordert:
• vertrouwen
• samenwerking
• communicatie
• en wie weet wat nog meer

Benodigde materialen 
Geen (je bevindt je in een buitengebied met obstakels).

Spelverloop/instructie
De instructie aan de groep luidt als volgt: De groep gaat een wandeling maken, met 
hun ogen dicht. De deelnemers mogen gewoon met elkaar praten. Verzeker de groep 
dat de assistenten in de gaten houden dat zij niet ergens tegenaan lopen (zorg dus 
dat je dit alleen doet als je voldoende assistentie hebt). 

Geef ook aan dat de oefening niet als grappig bedoeld is. Deelnemers zullen zeker een 
half uur met hun ogen dicht wandelen en het is niet gewenst om grappen te maken.

Vraag de deelnemers om hun ogen dicht te doen en hun bumpers voor te doen (ar-
men naar voren, ellebogen in negentig graden, zodat het veiliger is met botsen). Dan 
vraag je de groep om twee stappen naar voren te doen, drie naar links, twee naar 
achter, te draaien; zodat ze niet meer weten hoe ze precies staan.
Vertel de groep dat je twee mensen uit de groep gaat kiezen die hen zullen gaan gid-
sen/leiden. Je kunt deze mensen aanwijzen door zachtjes op hun schouder te tikken. 
Zo weet niemand wie de gidsen zijn.
Zeg de groep dat je de gidsen vijf minuten meeneemt naar een andere plek voor in-
structies. En dat ze blijven wachten met hun ogen dicht. In die tijd mogen ze overleg 
plegen.
Laat nu de twee gidsen de route zien die je van tevoren uitgestippeld hebt. Geef de 
gidsen de opdracht dat ze niet in normale taal mogen communiceren met de groep. 
Ze moeten alternatieve codes verzinnen voor ‘naar voren, links, rechts, enzovoort’. 
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Dus ze mogen niet gewoon praten tegen de groep. De gidsen mogen de deelnemers 
ook niet aanraken. Wel fluiten, klappen, enzovoort.
In hun rol als gids verstaan ze de ‘normale taal’ van de groep niet. Met andere woor-
den, daar mogen ze niet op reageren.
Laat de gidsen nu vijf minuten alleen zodat ze kunnen overleggen over hoe ze gaan 
communiceren. In die tijd kun je terug naar de groep en uitleggen dat (en nu komt de 
verhaallijn) ze om veiligheidsredenen naar een plek geleid worden in een bos zodat 
ze niet gevonden kunnen worden door de vijand. De reden dat ze hun ogen dicht 
moeten doen is omdat er zich mogelijk een vijand binnen de groep bevindt en hen 
zou kunnen verraden.
Nu komen de gidsen terug om hen door het gebied te leiden naar een veilige plek. De 
wandeling kan beginnen. Als ze op de bestemming zijn zeg je: “Open je ogen”.

Let op de veiligheid!
Loop tijdens de wandeling mee en let goed op potentiële gevaren. Geef de gidsen 
de opdracht om meer uitdagingen en obstakels te pakken als de groep te veel praat.
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10 TRUST RUN

Eén van de meest spannende en meest impactvolle vertrouwenswerkvormen is de 
‘Trust Run’. 
De deelnemers hebben een ruim grasveld tot hun beschikking en zijn in staat om te 
rennen.

Deze werkvorm bevordert:
• vertrouwen in elkaar
• vertrouwen in jezelf
• teambuilding

Benodigde materialen
Geen.

Spelverloop/instructie
De werkvorm is als volgt.
Eén van de deelnemers rent met zijn ogen dicht en wordt gestopt door de andere 
teamleden. Zij doen dit zonder te praten.
Voordat de eerste deelnemer gaat rennen moet de groep bedenken hoe ze de renner 
kunnen stoppen. De best werkende manier is om een fuik te creëren zodat de renner 
aangetikt kan worden door de twee mensen die vooraan in de fuik staan, gevolgd 
door de volgende twee (zij staan iets dichter bij elkaar), tot de laatste vanger in de 
punt van de fuik de persoon opvangt en tot stilstand brengt.
De renner kiest een punt uit vanwaar hij gaat rennen.
De renner sluit zijn ogen en de groep verplaatst indien nodig om de renner op te 
kunnen vangen.
De renner roept: “Zijn jullie klaar om mij op te vangen?” waarop de groep reageert 
met “Ja, wij vangen je op”.
De renner begint te rennen met zijn ogen gesloten.
De eerste twee tikken de renner aan, enzovoort.

Differentiatie
Je kunt sommige deelnemers een blinddoek om laten doen. Zodat het spannender 
wordt.

Let op de veiligheid! 
Bij nat gras is rennen gevaarlijk. Let hierop.
Doe deze werkvorm niet op een harde ondergrond.

• afspraken maken
• en wie weet nog veel meer
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11 TRUST FALL FASE 1

Als je deze werkvorm wilt doen; zorg dat je de instructie blindelings kent en oefen 
eerst met bekenden die je vertrouwt. Als je om welke reden dan ook niet helemaal 
zeker van je zaak bent; doe deze oefening dan niet! Doe deze werkvorm pas als je de 
groep goed kent (bijvoorbeeld op de derde trainingsdag van een meerdaagse).

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• vertrouwen
• angst overwinnen

Benodigde materialen
Geen.

Spelverloop/instructie
Vraag de deelnemers om iemand op te zoeken die dezelfde lengte heeft en even  
grote spierballen. Vraag de deelnemers om in twee rijen tegenover elkaar te gaan 
staan met een ruime afstand ertussen. Een persoon zal zich achterover laten vallen 
en door het andere teamlid opgevangen worden.
Geef de volgende instructies:

De grond waarop jullie staan is zacht (gras of zand). Alle deelnemers doen hun sie-
raden en horloges af. Eén van de twee laat zich vallen en de ander is de vanger. De 
vanger staat met één been naar voren; stevig. Deze houdt zijn armen gestrekt naar 
voren gericht op de schouders van de valler en zijn benen, rug en armen zijn in één 
lijn met elkaar zodat hij de stevigste positie inneemt.
De persoon die gaat vallen houdt zijn handen/armen gekruist op de borst om te voor-
komen dat hij met zijn armen gaat zwaaien wanneer hij zich laat vallen en daarmee 
de vanger bezeert.

Het ritueel voorafgaand aan het vallen is:
Valler: “Vanger, ben je klaar om te vangen?”
Vangers: “<naam>, ja, ik ben klaar om te vangen!”
Valler: “Dan ga ik nu vallen.”
De valler houdt zijn lichaam stijf als een plank, doet zijn tenen omhoog en houdt nog 
even contact met zijn hielen. Hij valt daarna naar achteren. De vanger vangt de valler 
op. In het begin zal de val slechts heel kort duren omdat de vanger direct opvangt. 
Naarmate er meer vertrouwen is kan de vanger het vangen uitstellen. Hier gaat het 
er om dat de vanger zichzelf vertrouwt en zijn eigen grens ontdekt.

• samenwerking
• en wie weet nog veel meer
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Differentiatie
• De valler kan zijn ogen sluiten.
• De valler kan door twee vangers opgevangen worden. Eén persoon staat voor de 

valler en één persoon staat erachter.

Let op de veiligheid! 
Blijf de veiligheid heel goed in de gaten houden en doe deze werkvorm alleen als je 
de groep vertrouwt. Dat klinkt paradoxaal…., maar mijn ervaring is dat je wel aan-
voelt of je dit kunt doen met de groep of niet. Je moet in ieder geval jezelf vertrou-
wen om dit te doen.
Zelf deed ik deze werkvorm tijdens mijn allereerste workshop en waar geen andere 
begeleiders bij waren. Als ik de foto’s terugkijk zie ik dat ik niet goed gelet heb op de 
houding van de vanger en dat dit tot blessures had kunnen leiden.

12 WILLOW IN THE WIND

Dit is een hele bekende werkvorm en ik beschrijf hem omdat het zulke mooie momen-
ten kan creëren. Voorwaarde is dat je eerst de ‘Trust Fall’ in tweetallen hebt gedaan.

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• vertrouwen

Benodigde materialen
Geen.

Spelverloop/instructie
Stel alle deelnemers op in een cirkel. Het verloopt als volgt. Eén vrijwilliger gaat in het 
midden staan. Alle teamleden staan er omheen en staan klaar om de vrijwilliger op 
te vangen zoals in de ‘Trust Fall’ in tweetallen. Deze persoon laat zich naar achteren 
vallen. De groep vangt de persoon op en duwt de persoon heel rustig naar voren. De 
persoon laat zich nu steeds in de richting duwen die de groep (automatisch) bepaalt.

Differentiatie
Als trainer kun je op een gegeven moment een sein geven en de persoon op laten 
pakken zodat deze horizontaal in de lucht gedragen wordt. De groep wiegt de persoon 
heen en weer als een willow in the wind en laat de persoon daarna langzaam zakken.

Let op de veiligheid! 
Zie ‘Trust Fall’ in tweetallen.

• grenzen aangeven
• en wie weet nog veel meer
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13 TRUST FALL FASE 2

Deze werkvorm is climax van de vertrouwensreeks. Zelf heb ik er een aantal jaren 
geleden een ‘trauma’ aan over gehouden. En wel omdat ik geen goede begeleiding 
gaf met verlies van vertrouwen als gevolg! Ik stond niet op te letten, twee vangers 
stonden niet op te letten en de persoon die zich liet vallen viel dus keihard op de 
grond, au! Weg vertrouwen!
Als je deze werkvorm wilt doen; zorg dan dat je de instructie blindelings kent en 
oefen eerst met bekenden die je vertrouwt. Als je om welke reden dan ook niet hele-
maal zeker van je zaak bent; doe deze oefening dan niet! Doe deze werkvorm pas als 
je de groep goed kent (bijvoorbeeld op de derde trainingsdag van een meerdaagse).

Deze werkvorm bevordert:
• teambuilding
• vertrouwen
• angst overwinnen
• samenwerking
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen
Geen.

Deelnemers: minimaal acht vangers.

Spelverloop/instructie
De deelnemer die zich gaat laten vallen staat op een stevig verhoogd oppervlak. De 
andere deelnemers staan in twee rijen tegenover elkaar. Een persoon zal zich achter-
over laten vallen en door de andere teamleden opgevangen worden.

Geef de volgende instructies.
Breng de groep samen en doordring hen van het in acht houden van de fysieke vei-
ligheid. Tijd speelt geen rol in deze oefening! Zoek een stevig platform van één meter 
hoogte waar gemakkelijk twee mensen op kunnen staan. De grond waar de anderen 
op staan is zacht (gras of zand). Alle deelnemers moeten hun sieraden en horloges af 
doen. Alle deelnemers staan schouder aan schouder in twee rijen tegenover elkaar.
Iedereen staat met één been naar voren; stevig. Iedereen houdt zijn onderarmen 
horizontaal en zijn handpalmen omlaag.

Nu vraag je een vrijwilliger die licht is. Je gaat zelf op de derde positie in de rij staan 
zodat je kunt voelen hoeveel er wordt getild. 
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Als je een assistent hebt is het handig om deze persoon op het platform te hebben 
om te begeleiden.
De persoon die gaat vallen houdt zijn handen/armen gekruist op de borst om te voor-
komen dat hij met zijn armen gaat zwaaien wanneer hij zich laat vallen en daarmee 
de vangers bezeert.

Het ritueel voorafgaand aan het vallen:
Valler: “Vangers, zijn jullie klaar om te vangen?”
Vangers: “<naam>, ja, wij zijn klaar om te vangen!”
Valler: “Dan ga ik nu vallen.”
De valler houdt zijn lichaam stijf als een plank, doet zijn tenen omhoog en houdt nog even 
contact met zijn hielen en valt daarna naar achteren. De vangers vangen de valler op.

Differentiatie
• Als de rij van vangers lang is kan de persoon ‘doorgeschoven’ worden alsof het 

een lopende band is.
• Voorafgaand aan deze variant is het verstandig om eerst de ‘Trust Fall’ in twee-

tallen te doen (één persoon vangt op). Belangrijk is dat de vanger zijn lijf en 
armen helemaal uitstrekt en naar voren staat om de ander op te vangen. Ook 
hier geldt; als je niet helemaal zeker voelt: niet doen!

• In drietallen kan deze oefening werken door eerst achterover en daarna voor-
over te vallen. De valler kan zijn ogen sluiten.

Let op de veiligheid! 
Blijf de veiligheid heel goed in de gaten houden en doe deze werkvorm alleen als je 
de groep vertrouwt. De deelnemers moeten het vertrouwen hebben dat zij fysiek in 
staat zijn om de persoon te vangen en als team moeten zij het vertrouwen hebben 
dat ze op elkaar kunnen vertrouwen. Er moet volledige focus bij het gehele team zijn 
bij de uitvoer van deze activiteit.
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ERVARINGSGERICHTE WERKVORMEN ‘LEIDERSCHAP’

De actieve ervaringsgerichte werkvormen die je hieronder vindt kun je inzetten in 
leiderschapstrainingen. Sommige werkvormen heb ik voor mezelf als ‘heftig’ ervaren 
omdat ik mezelf flink tegenkwam. Aangezien iedere deelnemer de werkvormen op 
zijn of haar eigen manier zal ervaren weet je nooit wat er zal gebeuren. Wees dus 
voorbereid als je deze werkvormen gaat doen; er kunnen tranen vloeien.

1 OP VOLGORDE VAN…

Een hele leuke, eenvoudige, en confronterende werkvorm is ’Geblinddoekt op volg-
orde van schoenmaat’. 

Benodigde materialen
• Blinddoeken. Aantal: gelijk aan het aantal deelnemers.

Spelverloop/instructie
Eerst doet iedereen een blinddoek om. De deelnemers mogen alleen non-verbaal 
communiceren. Alle deelnemers staan op minimaal een halve meter afstand van el-
kaar. De deelnemers krijgen een groepsopdracht. De opdracht luidt als volgt: Ga op 
volgorde van schoenmaat staan in een rij naast/achter elkaar. Als trainer ga je obser-
veren wat er gebeurt. Persoonlijk leiderschap komt nu naar voren.

Ik weet nog zo goed wat het met mij deed toen ik dit voor het eerst deed. Ik stond 
met mijn ogen dicht, ik hoorde de instructie en dacht: “Dit kan noooooit!!!” Vervol-
gens deed ik niets. Ik liet gebeuren wat de groepsleden deden; net zoals ik dat in het 
echte leven ook altijd deed. Toen ik mijn ogen opendeed had ik wel gelijk….Het was 
niet gelukt, maar goed, ik had zeker ook niet bijgedragen aan het resultaat.

Differentiatie
Je kunt het ook opbouwen door eerst een aantal varianten te vragen waarbij men 
wel mag kijken en praten, of waarbij je varieert welke zintuigen wel of niet gebruikt 
mogen worden:

Op volgorde van leeftijd.
Op volgorde van naam.
Op volgorde van dienstjaren.
Op volgorde van introvert naar extravert.
Op volgorde van hiërarchie (kan heftig worden…, erg interessant).
Op volgorde van … (zelf invullen). 
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2 MOEDERKLOEK

Deze werkvorm is er één die je eerst ervaren moet hebben alvorens je hem inzet. 
Je kunt hem vanaf papier lezen maar eigenlijk raad ik je aan naar een workshop te 
komen en deze oefening te doen. Je zult verrast zijn over de dingen die je in deze 
werkvorm mee gaat maken en wat de deelnemers er uit gaan halen.

Deze werkvorm bevordert:
• bewustwording met betrekking tot onderlinge communicatie
• zelfreflectie
• omgaan met eenzaamheid
• leiderschap
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
• Blinddoeken. 

Spelverloop/instructie
Iedereen staat in een kring of zodanig dat ze jou goed kunnen horen. Zeg tegen de 
deelnemers dat ze de moederkloek terug moeten vinden.... uhhh, wat bedoel je….?
Het vinden van de moederkloek gaat als volgt. Je loopt rond zonder dat je iets kunt 
zien en zegt steeds: “Piep, piep, piep”. Wanneer je iemand aanraakt die geen “Piep, 
piep, piep” zegt, betekent dit dat je de moederkloek gevonden hebt.

Vraag iedereen om een blinddoek om te doen. Het werkt overigens ook prima om 
mensen te vragen om hun ogen te sluiten zonder blinddoek. Meestal vraag ik de 
groep wie het waarschijnlijk niet lukt om zonder blinddoek de ogen dicht te houden;  
die persoon krijgt dan een blinddoek. Niet iedereen is comfortabel met het ogen 
sluiten met een blinddoek dus daarom laat ik de keuze bij de mensen. 

De trainer wijst nu stiekem een of meerdere personen aan die de moederkloek  
is/zijn. Wanneer iedereen geblinddoekt is verplaats je mensen door ze naar een  
andere plek te leiden. Hierbij is het handig als er een assistent is om dit samen te 
doen. Vraag iedereen om te gaan staan in de veiligheidspositie. Dit betekent dat  
iedereen zijn armen als een soort autobumper voor zich houdt. Dus: met je armen 
licht gebogen naar voren en je handpalmen naar voren (vingers omhoog). Je vraagt 
dit omdat iedereen nu zijn ogen sluit en heel rustig gaat bewegen (lopen en rondjes 
draaien) door de ruimte. 
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De deelnemers mogen alleen “Piep, piep, piep” zeggen. De moederkloek zegt niets.
Wanneer je de moederkloek hebt gevonden stop je met “Piep, piep, piep” zeggen.

Differentiatie
Je kunt kiezen of mensen na het vinden van de moederkloek mogen praten en of ze 
hun blinddoek af mogen doen.

Let op de veiligheid!
Opletten dat mensen niet met hun ogen gesloten tegen voorwerpen of muren aan 
botsen.

Ervaring
Toen ik deze werkvorm voor het eerst deed was er iemand die op het laatst als enige 
overbleef en maar rondliep, piep, piep, piep. Niemand van de moederkloeks zei iets 
om haar te helpen. Op zich geen probleem, maar waar het om gaat is de ervaring 
die de persoon op dat moment heeft. Zij voelde zich op dat moment eenzaam en 
verlaten en dit bracht herinneringen omhoog van haar jeugd. Ze brak in tranen uit. 
Een ogenschijnlijk grappig spelletje is opeens een heftige ervaring. Je hoeft als trainer 
geen therapeut te zijn om er mee te kunnen dealen maar het is wel goed om voor-
bereid te zijn op mogelijke reacties van deelnemers. Daarom is het ook zo belangrijk 
om het waardencontract aan het begin van de training te laten tekenen (weet je nog; 
hand omhoog) zodat alles veilig kan verlopen en besproken kan worden.
Overigens: bovenstaande geldt eigenlijk voor alle werkvormen!
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3 TANGRAM

Deze werkvorm geeft de deelnemers veel zelfinzicht, de parallel vanuit het spel naar 
het dagelijkse leven of naar het werk is gemakkelijk te maken.

Deze werkvorm bevordert:
• zelfsturing, leiderschap
• kennis van elkaar
• omgaan met regels
• samenwerking
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
Elke deelnemer ontvangt een envelop met 
een aantal tangram stukken. Elke groep heeft 
in totaal de vijf vierkanten gemixt in vijf enve-
loppen zitten, zie afbeelding. Zorg ervoor dat 
in elke envelop drie stukken zitten die niet bij elkaar horen. Wanneer het aantal deel-
nemers anders is dan 5, 10, 15, dan kun je één of meer groepen van vier maken en 
iedere envelop bevat dan drie of vier stukken.

Spelverloop/instructie
Alle deelnemers verdelen zich in groepjes van vijf (als het niet uitkomt maak je ook 
groepjes van vier). Zorg ervoor dat mensen die elkaar goed kennen niet bij elkaar in 
hetzelfde groepje zitten. Iedere deelnemer zit op de grond.

De groepjes zijn verspreid over de ruimte en luisteren naar de instructie als ze de 
groepjes gevormd hebben. In ieder groepje is één persoon de assistent en doet mee 
aan het spel. De assistent is geen deelnemer aan de training maar is onderdeel van 
jouw team.

De werkvorm is als volgt: Als de uitleg start vertel je de groep dat er van nu af aan niet 
meer gesproken wordt. De assistenten leggen de envelop op de grond neer.
Het doel van het spel is: te winnen, dit doe je door in elke groep van de stukken in de 
envelop vijf vierkanten van eenzelfde afmeting te laten maken, zodat iedere deelne-
mer één vierkant voor zich heeft. Het spel is voorbij zodra iedereen in elke groep een 
vierkant voor zich heeft liggen. 
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De regels van het spel zijn:
1. Het is niet toegestaan te praten. Tijdens het spel blijft het compleet stil.
2. Er worden geen tekens of hints gegeven om een bepaald stuk te krijgen. (Uit-

leg met voorbeelden: dus niet wijzen, hoofdknikjes/hoofdschudden, wenk- 
brauwen optrekken, enzovoort).

3. Het is niet toegestaan een stuk van de ander te pakken.
4. Je werkt alleen aan het vierkant voor je.
5. Je kan niet een stuk van jou opdringen aan een ander in de groep.
6. Wat je wel kan doen is een stuk van jou geven aan een andere persoon in de 

groep. Het stuk gaat pas over naar de andere persoon, als die ander het stuk 
accepteert. 

7. De assistent let op of het spel eerlijk gespeeld wordt.
Na de regels herhaald te hebben start je de tijd en kan het spel beginnen. Je kunt 
zelf bepalen hoeveel tijd de deelnemers krijgen. 15 minuten is aan te raden.

Evaluatie/reflectievragen:
“Wat heb je gezien, wat heb je geleerd?” Je kunt je voorstellen dat mensen allerlei 
relaties zien met hoe ze dingen in het dagelijks leven doen. Hierdoor kun je vragen 
stellen, dus doorvragen, en als er ‘pijn’ te zien is kun je vragen: “Wat werkt hierin niet 
voor jou? Hoe zou je het anders kunnen doen?”.

Aandachtspunt 
Als tijdens het spel de spelregels worden gebroken (wijzen, hints geven, spreken, stuk 
pakken van een ander enzovoort), dan zegt de assistent: “Je breekt een regel”(door 
de persoon erop aan te spreken, zeggen als feit, zonder boosheid).
Zodra één groep klaar is, verbreekt de assistent de vierkanten, en zegt: “Jullie hebben 
je vierkant voltooid. Het spel gaat door, de regels blijven gelden”. Dit is een hint naar 
de gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken van het totale resultaat: succes-
vol zijn als groep van vijf en succesvol zijn als gehele groep.
Het is niet toegestaan stukken te wisselen tussen verschillende groepen, maar dit 
wordt niet verteld in de spelregels. Als ze het toch doen verpesten ze hierdoor hun 
resultaat. Als ze het toch doen, gewoon laten gebeuren.

Voor wie interesse heeft in mijn eigen ervaring als deelnemer:
Ja, het werd voor mij pijnlijk duidelijk tijdens dit spel. Onbewust gaf ik alles weg, 
gewoon om anderen te helpen. En dat doe ik in het dagelijks leven ook. Mijn inzicht 
hierin was dat wanneer je alles weggeeft je geen invloed meer op het spel hebt! 
Gelukkig kwamen de juiste stukken vanzelf weer bij mij, maar hier had ik dus geen 
invloed op. Natuurlijk kun je dan zeggen: wat je geeft krijg je terug, dat is in het  
dagelijks leven ook zo. Maar als je geen invloed meer hebt…
Dus: tijd om iets te veranderen!
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4 LEER ME LOPEN

Dit is een hele bijzondere werkvorm en ik zet hem vaak in om te laten zien wat erva-
ringsleren is, om duidelijk te maken wat er nodig is om tot leren te komen.

Doel van deze werkvorm/dit proces
Je kunt deze werkvorm vooral goed inzetten om mensen te laten zien wat ervarings-
leren is. Daarnaast is deze oefening te gebruiken om mensen inzicht te geven dat ie-
der mens een keuze heeft. Als jij als trainer iemand iets wilt leren dan moet de ander 
wel besluiten om daar iets voor te doen.

Benodigde materialen 
Geen.

Spelverloop/instructie
Zeg tegen de deelnemers dat je ‘alles kunt, behalve lopen’. Vraag ze om je te leren 
lopen. De enige spelregel is dat ze jou niet aan mogen raken.

Zodra het proces begonnen is zullen mensen allerlei suggesties doen. Bij alles wat 
met het bewegen van je benen te maken heeft zeg je: “Leer me hoe je dat doet”. En 
je vertrekt geen spier. Dus als ze vragen je na te doen doe je niets. Als ze zeggen dat je 
je been op moet tillen, zeg je weer: “Leer me hoe je dat doet”. Af en toe smeek je nog 
even tussendoor: “Leer me lopen! Ik wil het zo graag!!!” Op een gegeven moment 
kan het zijn dat ze het opgeven of dat ze tot een conclusie komen.

Evaluatie/reflectievragen: 
Vraag: “Wat gebeurde er?” (dit is vragen naar feitelijk gedrag). ”Wat deed het met 
je?” en ”Wat neem je, nemen jullie hieruit mee?”. Alles wat deelnemers uit deze 
werkvorm halen is goed. Wat deelnemers er bijvoorbeeld uithalen is: “Je hebt altijd 
een keuze”. Hierbij kun je uitleggen dat je leidinggevende je een opdracht kan geven, 
maar dat je die niet per se uit hoeft te voeren. Het ergste dat kan gebeuren is dat je 
ontslagen wordt.

Ook leg ik uit dat je alleen iets leert wanneer je iets gaat doen.
Je leert pas lopen door het te doen, niet door een boek te lezen.
Daarom ben ik zo gek op ervaringsleren! 
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5 BEN JIJ DAT?

Met deze grappige en verrassende werkvorm kun je deelnemers inzichten geven in 
hoe mensen naar elkaar luisteren en kun je hen leren hoe je scherp kunt luisteren.

Deze werkvorm bevordert:
• samenwerking
• actief luisteren naar elkaar

Benodigde materialen
Blinddoeken (of niet; als je het OK vindt dat mensen hun ogen sluiten).

Spelverloop/instructie
Verzin een leuke manier om tweetallen te maken (bijvoorbeeld met de werkvorm 
‘Twee neuzen’ (zie energizers). Zeg tegen de deelnemers dat ze een opdracht krijgen 
die over luisteren gaat. Laat de deelnemers in tweetallen bij elkaar staan. Ze hoeven 
elkaar niet te kennen. De opdracht voor ieder tweetal luidt als volgt:
• Ga vlak bij elkaar staan.
• De één roept tegen de ander: “Ben jij dat?”
• Waarop de ander terugroept: “Ja, dat ben ik!”
• Laat ieder tweetal dit minimaal tien keer herhalen. Meestal zie je wat vragende 

blikken omdat men niet weet waar het naar toe gaat.
Vervolgens doe je alsof het klaar is en geef je iedereen een blinddoek. Wanneer ie-
dereen de blinddoek om heeft kun je mensen begeleiden naar een andere plek. Zorg 
dat je een ruimte van minimaal 30 meter bij 30 meter hebt. Zet iedereen kriskras 
door de gehele ruimte heen. Nu geef je de opdracht om elkaar te vinden. Je mag  
alleen roepen: “Ben jij dat?” of  "ja dat ben ik". De deelnemers zullen nu met z’n allen 
tegelijk gaan roepen en op zoek gaan naar elkaar. Geniet van wat je zult zien!

Let op de veiligheid!
Overzie het geheel en check of mensen niet buiten het afgezette gebied dreigen te 
lopen. Of misschien zijn er obstakels; zorg ervoor (eventueel met je assistenten) dat 
niemand zich bezeert.

Ervaring
Ik heb deze werkvorm zelf als leuk en grappig ervaren en zie dat mensen hier heel dui-
delijk een parallel kunnen trekken met hoe ze de dingen doen. Ik zie mensen bijvoor-
beeld op hun plek blijven staan en wel roepen “Ja, dat ben ik”, wachtend tot de ander 
naar hen toe komt lopen. Vervolgens maken ze de vergelijking met het feit dat ze in hun 
leven ook niet van hun plek afkomen, geen initiatief nemen, geen risico’s nemen, niet 
veranderen, of wat ze dan ook als betekenis geven aan wat ze op dat moment doen.

• leiderschap 
• en wie weet nog veel meer
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6 DE CIRKEL VAN 100

Dit is een activiteit waarbij het out of the box denken gestimuleerd wordt.

Deze werkvorm bevordert:
• leiderschap
•  out of the box denken
• belemmerende overtuigingen ombuigen
• plezier
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen
• Flipover.
• Pen en papier.

Spelverloop/instructie
Vraag de deelnemers om het getal 100 met een cirkel 
daarom heen te maken zonder de pen van het papier 
op te lichten.

De oplossing:
1. Vouw de flipover/het papier dubbel, waarbij de 

onderste helft voor twee derde wordt omgesla-
gen naar boven.

2. Begin nu (links) ongeveer 5 centimeter boven de 
omgeslagen rand te tekenen met een rechte lijn 
welke doorgaat over het omgeslagen deel.

3. Vervolgens ga je van het omgeslagen deel weer 
terug naar het niet omgeslagen deel.

4.  Bij de rand begin je vervolgens een cirkel te te-
kenen op het niet omgeslagen deel. Je komt dus 
uiteindelijk weer terug op de rand.

5. Nu ga je via het omgeslagen deel een tweede cir-
kel trekken zoals bij punt vier. Hierbij eindig je dan 
ook weer terug op de rand.

6. Als laatste teken je een lijn welke begint bij de 
rand naar het omgeslagen deel. Nu weer omhoog 
naar het niet omgeslagen deel en tegelijkertijd de 
cirkel om het getal 100 af te tekenen heb je de 
cirkel met het getal 100 erin.
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7 PUZZELS

Uit de serie puzzels (op 101werkvormen.nl staan er nog veel meer) met als doel:

• hersenhelften weer samen te laten werken na de lunch
• laten zien hoe iemand in actie komt
• laten zien wanneer iemand opgeeft

Benodigde materialen
• Aantal doosjes lucifers.

Spelverloop/instructie
Hier zie je vijf gelijke vierkanten. De vraag: kun je hier drie vierkanten van overhou-
den door slechts drie stokjes weg te nemen?

Oplossing
Deze werkvorm staat of 
valt bij de evaluatie van 
jou als trainer. Hoe men-
sen met deze opdrachten 
(dus ook met de cirkel van 
100) aan de slag gaan is 
één op één hoe ze in het 
dagelijks leven ook in ac-
tie komen. Om een voor-
beeld uit mijn eigen leven te geven: als ik een dergelijke opdracht zie (of beter ge-
zegd: zag) dan dacht ik al bij voorbaat dat het typisch zo’n opdracht is waar ik toch 
niet uitkom. Kortom: ik begon er niet eens aan. De parallel die ik met mijn leven 
kan trekken is dat ik dat altijd doe op die manier. Als zich iets in mijn leven voordoet 
waarvan ik denk dat het bereiken ervan te groot is of te moeilijk….

Wat je kunt doen als trainer nadat de tijd om is:
Wie heeft de stokjes nog niet verplaatst? Dit zijn vaak de denkers die niet tot resul-
taat komen omdat ze niet gaan ‘doen’.
Wie heeft het even geprobeerd maar is afgehaakt?
Wie heeft doorgezet maar niet de oplossing gevonden?
Wie heeft de oplossing gevonden?

In het hoofdstuk reflectie zal ik nader ingaan op de manier waarop je kunt bereiken 
dat deelnemers de parallel gaan trekken naar hoe ze de dingen ‘altijd’ doen.
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8 NAAR DE ANDERE KANT

Een hele leuke, eenvoudige, en soms heftige werkvorm is: ‘Naar de andere kant’. 
Deze werkvorm past onder samenwerking en onder leiderschap.

Deze werkvorm bevordert:
• samenwerking
• leiderschap

Benodigde materialen
• Een lang touw.

Spelverloop/instructie
Stel alle deelnemers op aan één kant van het touw. De opdracht luidt als volgt: jullie 
stappen met z’n allen over het touw en het doel is dat jullie met z’n allen tegelijk aan 
de andere kant komen. Als trainer ga je nu observeren wat er gebeurt. Alle groeps-
dynamica komt nu naar boven. 

Ervaring
Uit een boekje lezend lijkt dit een eenvoudige opdracht of een korte activiteit, maar hier 
zit ook weer zo veel in! Fascinerend blijf ik het vinden! De opdracht is namelijk feitelijk 
onmogelijk…
Als je als trainer blijft beoordelen dat het niet gelukt is (immers, je kunt niet met z’n allen 
tegelijk, op de 1000ste seconde, aan de andere kant van het touw komen). De groep kan 
dus nogal gefrustreerd raken omdat jij er bij staat te lachen en beoordeelt dat het niet 
goed is. Sommige groepen stoppen er dus gewoon mee. Andere groepen vinden op een 
gegeven moment zelf dat ze het goed gedaan hebben. Oftewel: ze beslissen zelf dat het 
gelukt is. Dat vind ik altijd mooie momenten want dan heb je een gesprek…. Je kunt het 
hebben over wanneer een team vindt dat zij een bepaald doel bereikt hebben en hoe ze 
dat zelf kunnen beoordelen.
Vaak zie je ook dat teams naar mij blijven kijken, wachtend op het oordeel. Vaak is dat 
ook wat ze op het werk doen; erg afhankelijk van de mening van de opdrachtgever, af-
wachtend, simpelweg uitvoerend. En die parallel kun je dan ook weer trekken; vooral 
interessant als het niet werkt voor dat team.
Mijn eigen ervaring was dat ik in nieuwe groepen heel moeilijk mezelf laat zien. Ik heb de 
oplossing al lang gezien en toch trek ik mijn mond niet open; bang voor de mogelijkheid 
om niet gehoord te worden (iets ouds uit mijn leven). Zelfs toen ik dezelfde werkvorm 
voor de tweede keer bij dezelfde trainer deed en hij naar mij knikte van “Joh, je mag wel 
een hint geven want anders komen jullie er niet uit” deed ik nog mijn mond niet open. 
Voor mij was dat zo’n moment van: “En nu ben ik het zat! Dit moet veranderen! Waar het 
andaan komt weet ik niet, maakt ook niet uit, maar dit gaat vanaf NU anders!!”

• zelfsturend worden
• en wie weet wat nog meer…
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9 LOSLATEN

Dit is misschien een beetje een extreme oefening die niet iedereen toe zal willen pas-
sen! Wanneer het thema loslaten ter sprake komt kun je deze oefening/werkvorm 
uit je rugzak pakken.

Deze werkvorm bevordert:
• loslaten
• zelfsturend zijn

Benodigde materialen 
• Een dumbel (ja, zo’n gewicht uit de sportschool waarmee je je biceps, je spier-

ballen kunt trainen) van 5 kg en één dumbel van 2 kg. In plaats van dumbels kun 
je natuurlijk ook gewoon flessen water gebruiken.

• Een stopwatch.

Spelverloop/instructie
Stel alle deelnemers op in een cirkel. De opdracht luidt steeds als volgt.
De persoon die het thema loslaten heeft genoemd krijgt een dumbel aangereikt 
en wordt gevraagd deze horizontaal (of zijwaarts) voor zich te houden (in de linker- 
of rechterhand, of beide, maar dan moet je twee dumbels van hetzelfde gewicht  
hebben).
Iedere deelnemer mag kiezen welke dumbel, welk gewicht hij of zij kiest. Wanneer de 
persoon start met het voor zich houden van de dumbel druk je de stopwatch in.
Neem de tijd op totdat de persoon de dumbel laat vallen. In de tussentijd bespreek ik 
vaak met de groep wat loslaten is en hoe je dat simpel kunt doen (door een besluit te 
nemen). Intussen staat de persoon met de dumbel te luisteren én te verkrampen.
Als ik dan vertel dat wanneer je niet loslaat je gaat verkrampen kijk ik de persoon aan.

Differentiatie
Varieer door iedereen één voor één een dumbel te geven en de oefening te doen.
Met spelelement (de winnaar is degene die hem het langst voor zich kan houden en 
is kampioen ‘Verkrampen’ ;)).
Het is wel ‘grappig’ om de persoon met zijn dumbel te laten staan en het gesprek ge-
woon te vervolgen… Opeens wordt het dan teveel om de dumbel omhoog te houden 
en kun je vragen gaan stellen bij de evaluatie; “Is het makkelijker om vast te houden 
of om los te laten?” en “Wat gebeurt er als je vast blijft houden?”.

• grenzen aangeven
• en wie weet nog veel meer
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10 111, 222

Een effectieve werkvorm om heel veel inzichten te creëren met betrekking tot zelflei-
derschap! Lees gauw verder…
Zeg tegen de deelnemers dat ze een gek spel gaan doen zonder dat je er al te veel 
over na moet denken.  

Deze werkvorm bevordert:
• bewustwording eigen gedrag, zelfsturing
• omgaan met teleurstellingen
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
Geen.

Spelverloop/instructie
Het spel gaat als volgt.  
Iedereen loopt rond en zegt steeds: “1, 1, 1″. Wanneer je oogcontact met een ander 
maakt blijf je staan en kan er een ‘battle’ beginnen. Beiden tellen af van drie tot één 
en na één steken beiden een x-aantal vingers op (van nul tot en met tien). Degene 
die als eerste het aantal vingers opgeteld heeft en dit getal zegt heeft gewonnen. De 
winnaar gaat verder rondlopen door de zaal en zegt nu steeds: “2, 2, 2″. De verliezer 
blijft “1, 1, 1″ zeggen. De deelnemers zoeken steeds iemand op om te battelen die 
dezelfde cijfers noemt. Dit gaat door tot en met vijf (of als jij wilt dat het langer duurt 
tot een hoger getal). Wie dat getal als eerste bereikt heeft is de winnaar. En deze 
persoon roept heel hard: “Gewonnen!”.

Regels:
• Er wordt verder niet gesproken.
• Je kunt alleen met iemand battelen als je oogcontact hebt.
• Je mag alleen een battle doen met iemand die hetzelfde niveau heeft. Dus als je 

bij 2,2,2 bent zoek je iemand die ook bij 2,2,2 is.
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M.E.R.C.I – DE 101REFLECTIE FORMULE 

Is dit het belangrijkste gedeelte van het boek? Het antwoord vind je in dit hoofdstuk.
OK, dus we hebben motivatie gehad, toen zijn we ervaringen op gaan doen en daar 
gaan we nu op terugkijken. Reflectie, terugkijken op het resultaat en aan de hand 
daarvan bijsturen. In dit hoofdstuk ga ik je een aantal handvatten geven om na één 
of meerdere ervaringen terug te kijken en toe te werken naar de volgende stap: com-
mitment.

1 DE 101REFLECTIE FORMULE

Dit gedeelte is eigenlijk een feestje. Voor jou als trainer én voor de deelnemers. Hoe 
mooi is het om je eigen ervaringen te delen? En hoe mooi is het om de ervaringen 
van anderen aan te horen.
Ik heb werkelijk de mooiste ervaringen mogen horen. Ik denk aan Jan, de schooldi-
recteur, die na ‘Op volgorde van schoenmaat’ zag dat hij zijn team meer zou mogen 
vertrouwen en dat het dan toch ook goed zal komen. Ik denk aan Wim die bij de eer-
ste pauze, om 10.15 uur, al concludeerde dat hij meer plezier zou hebben, als hij het 
leven als een spel zou zien. Ik denk aan Klaas die zag dat zijn teams als een dolle er 
voor gaan, alleen vergeten overleg te voeren, waardoor ze geen resultaten boeken. Ik 
denk aan Elise die voor het eerst ‘nee’ zei bij het magische touw. Ik denk aan mezelf, 
aan het bewuste tikspel dat mijn leven veranderde.
En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Een feestje, ook als het pijn doet? Ja en nee, dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf 
hoe de deelnemer hier zelf mee omgaat. Ik kan me voorstellen dat het pijn doet als 
je iets ziet van jezelf wat niet werkt in jouw leven. Ik zag na dat tikspel de reden waar-
om ik mijn doelen niet haalde, au! In dat geval voelt het misschien even niet als een 
feestje en begint dat pas bij de C en de I. 
Voor mij als trainer is het in ieder geval wel een feestje als de pijn boven komt en 
benoemd wordt. Ik weet namelijk dat er flink wat pijn ervaren moet worden voordat 
een homo sapiens gaat veranderen. En dat is omdat wij gedreven worden door twee 
dingen.

Lees het goed en laat het tot je doordringen; ook jij wordt gedreven door slechts 
twee dingen!!

1. Het verkrijgen van plezier.
2. Het voorkomen van pijn.
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En dat betekent dus dat de pijn eerst doorleefd moet worden, voordat er bij C een 
zinnig besluit genomen kan worden.

Ik noem het woord ‘besluit’. Een sleutelwoord; wij nemen elke dag honderden, dui-
zenden besluiten. Wat ga ik zeggen, hoe zal ik het zeggen, welke kant draai ik mijn 
stuur om, hoe begin ik mijn email, hoe reageer ik op deze situatie, enzovoort. 
De meeste besluiten neem je niet bewust en zijn gebaseerd op automatismen. Maar 
of je nu een besluit bewust of onbewust neemt; in een split second heb je jezelf de 
‘pijn – plezier’ vraag gesteld.

Het is lunchtijd en je hebt honger. Je doet de koelkast open en ziet daar een heerlijk 
stuk taart staan (dat over is van de verjaardag van gisteren). Wat gebeurt er nu in je 
hoofd voordat je de beslissing neemt, de taart pakt en opeet? Of voordat je de taart 
ziet en besluit om de worteltjes te pakken en de taart te laten staan?

Het vervelende is nu dat we als mens geneigd zijn om wat slecht is voor ons, goed 
te praten. We weten namelijk dat worteltjes gezonder zijn dan taart. Wat we doen 
is onszelf vertellen dat het mag. We hebben die taart verdiend omdat…, of een klein 
stukje kan wel, want ik ga vanavond toch… Ik steek er nog eentje op want morgen 
stop ik pas…

Dit leidt er toe dat we vaak besluiten nemen die niet handig zijn.

Pas als het echt pijn doet zijn wij, ingewikkelde mensen, bereid om te veranderen. En 
we moeten dat dus eerst voelen.
En daarom zijn deze 101werkvormen nu zo geschikt!!
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2 WAAROM JE JE EGO LOS MOET LATEN

Ik besef dat je als trainer een belangrijke rol kan spelen bij de reflectie. Als de trainer 
niet aan de groep had gevraagd wie zijn doel bereikt had (tijdens dat ene tikspel) dan 
had ik daar nooit de inzichten over gekregen. Als trainer ben je ook maar een mens 
en heb je zo je oordeel klaar, daar heb je soms maar één honderdste van een seconde 
voor nodig. Wat ik bedoel is dat je misschien iets denkt te zien en te herkennen en op 
basis daarvan ga je vragen stellen.
Ik heb genoeg trainingen meegemaakt waar ik bij het reflectiegedeelte het gevoel 
kreeg dat deelnemers een bepaalde kant op geduwd werden. De trainers hebben 
een aantal ‘riedels’ geleerd. Zo van: “Als je dit of dat ziet of hoort bij één van de 
deelnemers dan stel je die en die vragen”. Ik weet nog dat ik als deelnemer midden 
in zo’n riedel zat. Ik voelde me toen niet serieus genomen. De interventies hadden 
dan ook geen effect.

Natuurlijk zijn wij als trainers net mensen. Wij laten allerlei interpretaties los op wat 
we waarnemen. We nemen in feite onze eigen ervaringen en filters mee en komen 
dan bliksemsnel tot een oordeel. De kunst is natuurlijk om dat los te laten en echt 
zonder oordelen vragen te stellen die impact hebben.
Ik ga je zo direct een Formule geven voor een oordeelloze en effectieve manier van 
reflecteren. Ik noem het de 101reflectie Formule. In feite kan elke trainer deze For-
mule toepassen en maximaal impact hebben. Voor dat het zover is, wil ik je nog 
voorbereiden en twee onderwerpen met je behandelen.

3 DE MEEST GEMAAKTE FOUT VAN TRAINERS BIJ REFLECTIE

Eén van de dingen waar ik mezelf als trainer schuldig aan heb gemaakt, is iets waar jij 
je, als je je er in herkent, nooit voor hoeft te schamen. Ik heb inmiddels vele trainers 
mogen helpen om een (nog) betere trainer te worden. Waar ik zelf moeite mee had 
als trainer was: Op zoek gaan naar de pijn…

Het is natuurlijk leuk en aardig als mensen hun ervaringen delen. Maar een mens 
gaat pas iets veranderen in zijn leven als iets niet werkt. En ik ging niet op zoek naar 
die pijn. Om een voorbeeld te geven: tijdens de werkvorm ‘Toss a name’ bleek dat 
het team niet naar elkaar luisterde. Ik stelde de vraag: “Zijn jullie naar elkaar aan 
het luisteren?”. De groep gaf wel toe dat ze inderdaad niet naar elkaar luisterden en 
ik stelde voor om daar een afspraak over te maken. Klaar! Klaar? Nee, dit was een 
gemiste kans. Een kans om het team voorgoed beter te laten functioneren. Later in 
dit hoofdstuk zal ik je vertellen wat ik had gevraagd als ik de 101reflectie Formule 
had toegepast.
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4 WAT JE EERST MOET HEBBEN VOORDAT ER GEDEELD WORDT

Herken je dat er bij de ene training heel makkelijk ervaringen en inzichten gedeeld 
worden door de groep en dat een volgende keer dit weer veel minder of veel later 
gebeurd? Sowieso zit er een verschil in bij trainingen waar groepen elkaar al kennen 
ten opzichte van groepen die elkaar niet kennen. In dit hoofdstuk ontdek je hoe dat 
komt en wat jij kunt doen om het ‘delen’ te stimuleren.

Ik heb ontdekt dat er een aantal elementen zijn die het delen stimuleren. Het niet 
aanwezig zijn van deze elementen maakt dat er niet of nauwelijks gedeeld wordt. 
Het creëren van deze elementen in de juiste volgorde zorgt dat er sneller en meer 
gedeeld wordt. De volgorde is eigenlijk best logisch maar als je er als trainer niet be-
wust aan werkt dan mis je een kans om de deelnemers maximaal te helpen.

Element #1
Wat allereerst nodig is: veiligheid.
Je kunt je voorstellen dat wanneer jij je bevindt in een groep met wildvreemden, dat 
je niet gelijk je diepste gevoelens/zorgen/problemen op tafel legt. Ook bij groepen 
mensen die elkaar kennen, is de veiligheid soms ver te zoeken. Er kan in het verleden 
al veel beschadigd zijn en mensen worden voorzichtig.

Wat kun je doen om de veiligheid te stimuleren?
• Opnemen in het waardencontract (als afspraak neerzetten: wat we hier vandaag 

doen, laten zien, delen blijft binnen deze groep). Zie: 101motivatie Formule.
• Losmaken: gekke spelletjes doen zodat mensen gelachen hebben, elkaar aange-

raakt hebben. Zie: 101motivatie Formule.
• Kennismakers: als mensen elkaars naam weten, iets persoonlijks (al was het al-

leen maar hun hobby) van elkaar weten, dan maakt dit het veiliger.
• Ervaringen laten delen in tweetallen. Dus in de reflectiefase kun je deelnemers 

bijvoorbeeld 10 minuten geven om een stukje te wandelen en hun ervaringen 
met elkaar te laten delen. Dit is tevens de kortste beschrijving van een werk-
vorm, van dit hele boek!

Element #2
Door als trainer een voorbeeld te geven, kun je het delen verder stimuleren. 

Je wilt bereiken dat mensen vanuit die gekke spelletjes de parallel gaan trekken naar 
hoe ze de dingen altijd doen. De ene persoon of de ene groep heeft daar soms ge-
woon wat meer voor nodig. Om een voorbeeld te geven: als je een groep trainers 
als deelnemer hebt; zij zijn gewend om te reflecteren en de brug naar de praktijk 
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te maken. Een groep schilders, die nooit een training over effectief samenwerken 
heeft gehad, zal misschien nog nooit reflecterende vragen gesteld gekregen hebben.
Dus wat ik vaak doe, is vertellen wat ik tijdens de werkvorm (“die we zojuist gedaan 
hebben”) ervaren heb. En dan komt het verhaal dat mijn leven veranderd is door 
een tikspel. Of dat ik mezelf altijd liet overreden. Of dat ik mezelf altijd met anderen 
vergeleek, enzovoort. 

Daarom is het ook zo belangrijk dat je de 101werkvormen zelf ervaren hebt. Je kunt 
dan voorbeelden geven die de deelnemers aan jouw trainingen helpen, omdat zij 
het misschien op eenzelfde manier ervaren hebben (die kans is niet zo groot om-
dat wij mensen nogal uniek zijn). Ook kunnen ze geïnspireerd raken doordat je een 
voorbeeld bent, of omdat ze gaan snappen hoe je de parallel kunt trekken van wat je 
hebt laten zien in het spel naar wat je laat zien dagelijks, op de werkvloer, thuis, op 
de sportclub, enzovoort.

Element #3
Des te meer vertrouwen, des te meer er gedeeld wordt. De voorgaande twee ele-
menten zullen bijdragen aan het vertrouwen dat delen OK is en dat dit nodig is om te 
groeien. Het vertrouwen dat delen niet afgestraft wordt, maar juist beloond wordt.
Als één schaap over de dam is… Naarmate meer mensen meer van zichzelf laten zien 
zal er steeds meer en dieper gedeeld worden.

Wat kun je doen om vertrouwen te stimuleren?
• Een (aantal) kennismaker(s) doen die laagdrempelig zijn waardoor mensen el-

kaar al een beetje leren kennen.
• Vanaf het begin na elke werkvorm een deel van de 101reflectie Formule toepas-

sen. Ik ga de Formule zo direct met je delen…
• Geduld hebben: soms moet je gewoon wachten en nog een aantal werkvormen 

doen, voordat je aan het echte werk kunt beginnen.
• Soms moet er iets gebeuren en is het zo duidelijk dat je een stap verder kunt 

gaan. Een kippenhok bijvoorbeeld; dit is vaak zo herkenbaar voor de groep: “Ja, 
tijdens vergaderingen gaat het ook altijd zo….”

• Ik vertel vaak dat ik ontdekt heb, dat het niet zo maar spelletjes zijn. Door mee 
te delen, dat velen die hen voorgingen ontdekten dat het gedrag dat ze in de 
spelletjes lieten zien één op één te vertalen was naar de praktijk. Dit zet mensen 
al aan om bewuster naar gedrag te kijken.

• Ik zet de werkvorm ‘Boompje wisselen’ vaak in omdat het de brug naar de prak-
tijk makkelijk maakt.

• Je waardering uitspreken over het feit dat iemand iets persoonlijks deelt.
Mijn ervaring is dat het vertrouwen altijd verrassend snel groeit en dat je vaak na een 
sessie van een dagdeel al heel veel bereikt hebt.
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5 DE 101REFLECTIE FORMULE

Als je het voorgaande aandachtig hebt gelezen, ben je klaar voor de 101reflectie 
Formule. Nu je het ‘pijn- plezier’ principe kent en weet wat de meest gemaakte fout 
van trainers is en nu je beseft dat je je ego los moet laten en de elementen kent die 
je eerst moet hebben, voordat je pas echt de diepte in kunt gaan, ben je toe aan de 
volgende stap.

Hoe luidt de Formule?
De Formule die ik heb ontwikkeld en die ik in elke training toepas, is gebaseerd op de 
manier waarop dat in het ervaringsleren gebeurt en gecombineerd met alles wat ik 
opgepikt heb in de vele trainingen die ik zelf gevolgd heb.

De 3 stappen in de reflectiefase:
Reflecteren betekent terugkijken met als doel te verbeteren.

1. Je wilt als trainer bereiken dat de deelnemers bewust gaan kijken naar wat ze 
hebben laten zien.

2. Dan wil je ze laten nadenken over wat er te verbeteren valt.
3. Tot slot wil je ze laten bedenken hoe ze dit kunnen doen en wanneer ze er mee 

gaan starten.

Welke vragen stel ik?
Als trainer geeft het houvast om een volgorde van vragen te hebben.
Ik ben op zoek gegaan naar een set met vragen die je in elke evaluatie kunt stellen. 
Door deze vragen te stellen zul je altijd de pijn omhoog halen én tot een resultaat 
komen; een besluit dat door de deelnemers zelf genomen wordt.

Hier komt de 101reflectie Formule als je werkt met een team.

De eerste keer dat je deze Formule in gaat zetten met de groep die je die dag traint, 
kan je het introduceren door zoiets te zeggen als: “OK, laten we eens terugkijken wat 
er allemaal gebeurd is tijdens dit spel en of we er misschien iets uit kunnen halen….”
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In 7 vragen naar een beter functionerend team:
Je hebt een spel of een werkvorm uitgelegd. Het team heeft het spel gespeeld en dan 
volgt de terugblik, de reflectiefase.

1. Wat is er vanaf het begin van het spel/de activiteit gebeurd?
Dit een vraag waarmee je kunt gaan sturen op het benoemen van concreet gedrag. 
Mensen zijn namelijk geneigd om te benoemen wat ze denken dat er gebeurde. Bij-
voorbeeld: we luisterden niet naar elkaar. Hier kun je op reageren of sturen door de 
vraag opnieuw te stellen: “Wat is er vanaf het begin gebeurd?” (nadruk leggen op 
het woord begin). Dan komen er meer antwoorden zoals: “We gooiden de bal naar 
elkaar over. Deze bal viel steeds, we moesten opnieuw.” Wat je wilt horen is concreet 
gedrag, geen interpretaties. Als de groep dat niet gewend is, hoor je vaak dingen zo-
als: “En we luisterden niet naar elkaar…” en daarop kun je reageren door te zeggen: 
“Bedoel je dat jullie door elkaar heen praatten?”. Door deze opmerking te maken laat 
je zien dat je de opmerking niet afkeurt en tegelijk laat je merken dat je op zoek bent 
naar concreet gedrag.

2. Waar herkennen jullie, dat jullie dit doen?
Dit is een geniale vraag omdat het een open vraag is die verwijst naar de dagelijkse 
situatie en omdat er helemaal geen oordeel in zit. Natuurlijk kan de groep of een deel 
ervan aangeven dat ze het gedrag niet herkennen. Maar wees gerust; in negen van 
de tien gevallen wordt er gelachen. De lach van de herkenning ;).
Je zou ook kunnen vragen: “Waar herkennen jullie, dat jullie dit doen buiten dit gras-
veld, buiten deze zandvlakte, enzovoort?” Het gaat er om dat de zogenaamde trans-
fer gemaakt wordt naar de dingen zoals die altijd gaan. Een team, zelfs als het maar 
twee personen zijn, is een systeem met ingesleten patronen. Met ‘Toss a name’ heb 
je dat binnen 5 minuten boven water. En jij als trainer/coach hoeft alleen maar vra-
gen te stellen.

3. Wat werkt daarin niet voor jullie?
Kijk, en nu komt het spannende… Het team kan natuurlijk zeggen: “Tja, wij doen dit 
altijd zo tijdens de vergadering en wij hebben er eigenlijk niet zo’n last van…”
Niet dat jij als trainer/coach dan een probleem hebt. Het punt is meer dat het team, 
of een deel ervan, de pijn nog niet zo zeer ervaart. Ooit confronteerde ik een team, 
waarin toevallig ook (dit komt best vaak voor hoor) niet geluisterd werd naar elkaar 
tijdens de vergaderingen, met deze vraag. Eén van de wat oudere dames vertelde 
toen dat ze dan ’s avonds doodmoe thuis kwam en terwijl ze dat zei deed ze haar 
gehoorapparaatjes uit. Bij haar was de pijn groot genoeg. Als het zo door zou gaan 
zou ze met haar werk stoppen. Wees ook nu weer gerust. Meestal is de bereidheid 
er, om er naar te kijken en het te veranderen.
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Wat als dit niet zo is? Dan stel ik een gesloten vraag: “Is het effectief om niet naar 
elkaar te luisteren?” Je raadt het al: het antwoord is altijd: ‘nee’. In de ‘Train de trai-
ners’ die ik geef, stellen de trainers op dit punt altijd de vraag: “En wat als ze zeggen 
dat het wel effectief is?”. Ik besef dan dat deze vraag vanuit onervarenheid en mis-
schien uit wat te weinig zelfvertrouwen wordt gesteld. Dan begin ik te lachen… Niet 
naar elkaar luisteren is effectief…??? Ha, ha, dan zijn jullie het eerste team dat functi-
oneert door niet naar elkaar te luisteren! Daarna kun je door naar de volgende stap.

4. Hoe zouden jullie het anders kunnen doen?
Deze vraag nodigt uit om na te denken en met elkaar te bespreken hoe het anders 
kan. Dit loopt in het ‘luisteren geval’ vrijwel altijd uit op het feit dat ze weer in het 
oude patroon stappen…. Meestal kijk ik het even aan en begin ik te lachen. Jullie 
doen het weer… O ja, … En door dit een proces te laten zijn, waar je niet in stuurt, 
komt de groep tot een aantal ideeën en suggesties. Als deze genoemd zijn kun je 
door naar de volgende stap.

5. Welk besluit willen jullie nemen om het vanaf NU anders te doen?
Je kunt je voorstellen dat hier nog een keer een gesprek aan vooraf gaat. In ieder ge-
val zul je zien dat er een besluitvormingsproces op gang komt. Soms gaat dit snel en 
soms duurt het langer; laat het maar gebeuren. Soms zie je dat één of meer mensen 
heel nadrukkelijk aan het woord zijn en anderen niets zeggen (dat is vrij normaal…). 
Toch wil je dat iedereen zich kan vinden in het besluit. En zo kom je tot de volgende 
vraag:

6. Wat is jullie besluit?
“Nou, dat we voortaan één voor één praten en dat we onze vinger opsteken als we 
iets willen zeggen…”. Ik geef maar een voorbeeld van een mogelijk besluit. Aan de-
gene die het besluit uitgesproken heeft stel ik de volgende vraag (omdat dit vaak 
iemand is die nadrukkelijk aanwezig is):

7. Hoe weet je nu dat iedereen akkoord is met het besluit?
“Nou, iedereen knikte...”
O ja? En wat dan volgt is dat de vraag aan de groep gesteld wordt of iedereen er 
mee akkoord is. Als trainer/coach moet je dan goed opletten hoe ze dit doen en of 
iedereen daadwerkelijk heeft laten zien dat hij of zij akkoord is. Ik spreek dan ook uit 
dat het misschien lijkt alsof ik per se van iedereen een knikje of een hand wil zien en 
dat dit misschien een gekke manier is. Maar ik zeg dan dat dit wel een manier is die 
werkt, omdat je zeker weet dat iedereen mee is, alle neuzen staan dezelfde kant op.
Natuurlijk komt het voor dat niet iedereen het er mee eens is. Die krijgt dan een 
vraag om de oren:
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“Wat maakte dat je niets hebt gezegd?” Je voelt de volgende vraag al aankomen….
“Waar herken je dat je dit doet?”
Wat ik ook wel eens doe, is plotseling roepen: “Hand in de pot voor tikkertje!!!” Ik 
maak dan een gebaar alsof ik met mijn armen een horizontale cirkel maak waar ie-
dereen zijn hand in kan stoppen. En of we nu dat tikspel gaan spelen of niet; ik vertel 
ze dat we veel kunnen leren van kinderen. Dit is hoe ze op straat doen als ze een idee 
hebben om een spel te gaan spelen. Nu wordt namelijk fysiek duidelijk wie allemaal 
wel en niet meedoen. Dat hebben wij als volwassenen verleerd!

Wanneer het in jouw training of programma niet gaat om de teamontwikkeling maar 
om individuele ontwikkeling zou je de vragen iets aan kunnen passen.

In 7 vragen naar een beter <het onderwerp van de training>:
Wat ik bedoel is dat je tijdens leiderschapstrainingen of individuele trainingen min-
der of helemaal niet bezig bent met teamvorming en de vragen wel aan de groep 
stelt maar het individu geeft antwoord.

1. Wat heb je ervaren tijdens dit spel?
2. Waar herken je dat je dit doet? 
3. Wat werkt daarin niet voor jou?
4. Hoe zou je het anders kunnen doen?
5. Wat zou je willen besluiten om vanaf NU anders te gaan doen?
6. Dus wat is je besluit?
7. Hoe weet je dat je besluit en je nieuwe gedrag heeft gewerkt?
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6 DIT IS HET MOMENT OM DE THEORIE UIT TE LEGGEN!

Of je nu leerkracht op een basisschool bent of incompanytrainingen geeft bij be-
drijven; iedere begeleider in leerprocessen spreek ik aan in dit boek. Er is altijd een 
opdracht of een leerdoel en dus heb je als begeleider altijd een programma. Je weet 
waar je naar toe wilt. En daar zoek je de werkvormen op uit.
Het spannende gedeelte van je programma is dat je niet precies kunt voorspellen wat 
er tijdens de ervaringsgerichte werkvormen zal gebeuren. Een kwestie van ‘loslaten’ 
dus. Ook wel heel mooi vind ik. Na het ervaren volgt de reflectie zoals die in de voor-
gaande bladzijdes beschreven is. En dan is de tijd rijp om de theorie te behandelen.

De groep of de persoon heeft namelijk een besluit genomen. Voortaan gaan we eer-
lijk spelen, voortaan gaan we naar elkaar luisteren, voortaan gaan we elkaar feedback 
geven, voortaan ga ik mijn mail nog maar twee keer per dag checken, enzovoort. Het 
maakt eigenlijk niet uit wat het besluit is. Je hoeft nu namelijk alleen nog maar te vra-
gen of jij ze hier bij mag helpen met een paar hele slimme tips, tools of handvatten.

En dan heb je commitment om:
• De feedbackregels uit te leggen en te gaan oefenen.
• Een luistersysteem-tijdens-de-vergaderingen te introduceren en te oefenen.
• Een mens-typologie uit te leggen (denk aan DISC, Management Drives, enzo-

voort).
• Tips met betrekking tot klantvriendelijkheid te geven.
• De cirkel van verantwoordelijkheid of invloed uit te leggen.
• 12 geheimen van High Performance Teams te delen.
• Tips te geven op het gebied van timemanagement.

Je hebt door de werkvormen en de reflectie de bereidheid gecreëerd om te luisteren 
en te leren. En daar ben jij voor ingehuurd.

En wat nu als er niets bijzonders is gebeurd tijdens de werkvormen?
Tja, dat kan gebeuren natuurlijk. Er is gewoon een spel gespeeld, niets aan de hand.
Er is maar één simpel antwoord; speel nog een spel, doe nog een werkvorm. Dus 
zorg dat je rugzak vol zit. In dit boek vind je er veel en op mijn website kun je in de 
101werkvormen bibliotheek neuzen.

Mijn punt is: er komt altijd een moment tijdens een werkvorm dat er iets gebeurt. Je 
leert die momenten ook zien door het veel en vaak te doen.
Ik herinner me een team waarmee we ‘Boompje wisselen’ zouden gaan spelen. Als 
je het spel al gelezen of gespeeld hebt, dan weet je dat er banden of hoepels op de 
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grond liggen. Het aantal hoepels is altijd gelijk aan het aantal deelnemers min één. Jij 
als trainer vraagt of iedereen in een band wil gaan staan en het proces begint. Bij dit 
bewuste team liepen twee mensen naar dezelfde band. Eén van hen was de leiding-
gevende, hij stopte en zei: “Hier, neem jij hem maar.”

Wanneer je als trainer hebt leren kijken en observeren dan weet je dat dit een pa-
troon is (misschien moet ik zeggen: een patroon kan zijn). Negen van de tien keer 
heeft je intuïtie gelijk. 

Dan hoef je alleen maar een vraag te stellen, zoiets als: “Wat gebeurt er nu?” En je 
snapt de vervolgvraag misschien al: “Waar herken je dat je dit doet?”
Wat bleek was dat deze leidinggevende zich zeer dienstbaar opstelde ten opzichte 
van zijn team. Daar hoeft niets mis mee te zijn, begrijp me niet verkeerd…. Maar tot 
op het moment dat de leidinggevende in een burn-out komt, en dan is het te laat. 
Daarmee ben je niemand van dienst; jezelf niet, je team niet en je organisatie niet.
Aan mij dus de schone taak om de volgende vraag te stellen: “Wat werkt hierin niet 
voor jou?”.

Conclusie:
Er gebeurt altijd wel iets tijdens een werkvorm. Je leert kijken naarmate je de werk-
vormen vaker inzet. Je ziet de mogelijke patronen sneller.

Tot slot nog één onderwerp wat je niet mag missen:
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7 WAT KUN JE ALS TRAINER DOEN ALS ‘DE KWARTJES’ PAS NÁ 

DE TRAINING VALLEN?

Voor jou als trainer lijkt het soms alsof de deelnemers minder hebben geleerd of 
opgepikt als je zou willen. Maar dat hoeft niet zo te zijn! Het onbewuste is een vrij 
onbekend terrein voor de mensheid. Zeker met ervaringsgerichte werkvormen vallen 
de kwartjes soms een week later nog!
Het is niet eenvoudig om hier een passende oplossing of werkvorm voor te vinden. 
Wel heb ik hier in de loop der jaren iets op gevonden.

Vertel de deelnemers aan het einde van de training dat het heel goed mogelijk is dat 
ze vanavond of één van de komende dagen nieuwe inzichten krijgen.
Geef ze vervolgens de opdracht om zoveel mogelijk alles wat ze meegemaakt hebben 
op te schrijven. Het is een vrije opdracht om zo het onbewuste de kans te geven om 
alles wat naar boven komt te noteren; dat kunnen kwartjes zijn die al gevallen waren 
of dat kunnen nieuwe kwartjes zijn.
Je kunt de deelnemers faciliteren door aan te bieden dat ze hun kwartjes naar jou op 
mogen sturen en om feedback mogen vragen.

8 BIJ ELKE WERKVORM REFLECTEREN?

Reflecteren is essentieel om te kunnen groeien. Nu je de 101reflectie Formule kent 
kun je zelf inschatten wanneer je deze inzet. Dat hoeft natuurlijk niet na elke werk-
vorm. Als er niets bijzonders gebeurd of gezegd is ga ik altijd door met een volgende 
werkvorm. Normaal gesproken hoef je ook niet te reflecteren op kennismakers en 
energizers. In dit boek heb ik bij sommige werkvormen een aantal extra evaluatie 
vragen genoteerd om je verder op weg te helpen.
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WERKVORMEN ‘REFLECTIE’

De vorm waarin we meestal reflecteren is dat we in een kring staan en terugkijken 
op wat er gebeurd is. Dat noem ik niet een werkvorm. Het reflecteren komt ná de 
werkvorm. De manier waarop je reflecteert met de deelnemers heb ik in het vorige 
hoofdstuk beschreven.
Maar er zijn natuurlijk ook andere manieren om mensen na te laten denken over wat 
ze hebben laten zien, wat ze hebben geleerd en wat ze hiermee willen gaan doen. In 
sommige gevallen wil je de deelnemers pas aan het einde van de dag laten reflecte-
ren. Soms geef je een groep meerdere dagen achter elkaar training en wil je ze aan 
het begin van de volgende dag laten reflecteren. Misschien wil je ze in tweetallen 
laten reflecteren.
In dit hoofdstuk vind je een aantal suggesties of werkvormen, die je kunt gebruiken 
om het reflecteren te stimuleren anders dan het gezamenlijk bespreken wat er tij-
dens de afgelopen activiteit gebeurd is.

M.E.R.C.I.!!
Reflecteren is altijd een kadootje! Voor jezelf is het geweldig om te kijken naar wat je 
hebt laten zien en naar hoe het beter kan.
Als anderen daarbij helpen door je feedback te geven is het toch een feest?

1 SCHUIFELEN IN EEN RONDJE

Persoonlijk vind ik het niet echt 101werkvormen-stijl om de deelnemers een wande-
ling te laten maken. Maar het is natuurlijk wel heel effectief. Je stuurt de mensen in 
tweetallen het bos in en je vraagt ze om over een half uur terug te komen.

Wanneer inzetten?
Deze werkvorm kun je aan het begin van de middag of aan het begin van de tweede 
dag of één van de volgende dagen doen. Nu heb ik veel workshops en trainingen op 
de atletiekvereniging gegeven, waar ik zelf lid was. Ik huurde de atletiekbaan af en 
dan gaf ik de mensen aan het begin van dag twee de volgende opdracht.

Spelverloop/instructie
Je zoekt iemand op die je nog nauwelijks gesproken hebt (er ontstaan tweetallen). 
Jullie gaan op de baan staan (dit kan ook een bospad zijn), je blijft elkaar recht aan-
kijken en zet steeds een pas zijwaarts. En zo loop je een rondje over de baan. Voor de 
niet-atleten; dit is meestal 400 meter.
Terwijl je dit rondje schuifelt met elkaar deel je wat je hebt gedaan, welke inzichten 
je hebt gekregen en wat je hebt geleerd.
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2 FEEDBACK IN EEN RONDJE

Deze werkvorm gaat als volgt: geef bij de start van de training uitleg over het betreffende 
onderwerp. Speel buiten een aantal werkvormen zoals: ‘Toss a name’, ‘Numbers’, en ‘Mine 
field’. Dat geeft hele mooie inzichten en dan worden de patronen ook goed zichtbaar.

Wanneer inzetten?
Ga vervolgens aan het einde van de training naar binnen. 

Spelverloop/instructie
Maak op een A4′tje een tabel met twee kolommen: verbeterpunten en sterke punten. 
Ieder krijgt de opdracht om voor zichzelf een verbeterpunt te noteren en daarnaast 
zoveel mogelijk sterke punten.
Geef vervolgens de opdracht om je eigen papier door te geven aan degene die rechts van je 
zit. Iedereen wordt gevraagd het lijstje aan te vullen. Dus alle deelnemers noteren één ver-
beterpunt en de sterke punten (mogen er meer zijn) van degene die links van hem of haar 
zit. En steeds wordt het blaadje naar rechts doorgegeven totdat je weer je eigen blaadje 
hebt. Zo heb je aan het einde van het rondje iedere deelnemer feedback gegeven.
Daarna krijgen de deelnemers 15 minuten om in kleine groepjes toelichting aan de 
andere deelnemers te vragen. Daarna kun je de mensen uit laten spreken aan welk 
verbeterpunt ze gaan werken. Wat er zal ontstaan is dat mensen inderdaad met elkaar 
in gesprek gaan, feedback aan elkaar vragen en geven. Het is wel belangrijk om er bij 
te blijven, want feedback geven is vaak lastig en als men het verkeerd verwoordt kan 
er verwarring ontstaan.

3 LEG EEN KNOOP

Deze reflectie werkvorm is heel waardevol omdat de deelnemers iets concreets en 
fysieks mee naar huis nemen dat ze heel lang kunnen bewaren. Dit wordt dan ook 
daadwerkelijk gedaan.

Wanneer inzetten?
Deze werkvorm kan na elke werkvorm of na elk blok ingezet worden.

Spelverloop/instructie
Geef alle deelnemers een touwtje van ongeveer 1 meter. Vraag ze om bij elk inzicht 
of leermoment een knoop te leggen in het touwtje. Elke knoop staat symbool voor 
een inzicht waardoor je het misschien nooit meer zal vergeten. De knopen helpen je 
herinneren wat je geleerd hebt en ik weet van deelnemers dat zij dit touwtje dage-
lijks bij zich dragen. Hoe mooi is dat! 
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4 TWEE MINUTEN HERHALEN

Deze werkvorm heb ik meerdere keren ervaren bij seminars waar grote aantallen 
deelnemers zijn. De werkvorm wordt dan geïntroduceerd als een manier waarop je 
sneller leert en de term ‘accelerated learning’ wordt dan ook altijd gebruikt.

Wanneer inzetten?
Deze werkvorm kan het beste ingezet worden aan het begin van de middag of aan 
het begin van de tweede dag (en herhaald worden aan het begin van de derde dag, 
enzovoort).

Spelverloop/instructie
Je vraagt de deelnemers om tweetallen te vormen en een plek op te zoeken in de 
beschikbare ruimte. Op het startsein delen de deelnemers alles wat ze zich kunnen 
herinneren van de vorige dag (of van de ochtend). Ze herhalen de lesstof en delen 
de inzichten die ze gekregen hebben. Op de achtergrond kun je een rustig muziekje 
draaien. Je kunt ook een slideshow laten draaien waarop alle aantekeningen her-
haald worden.
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5 BODY LANGUAGE

‘Body language’ is een leuke activiteit, waarbij de creativiteit van het team naar bo-
ven kan komen.

Wanneer inzetten?
De werkvorm is geschikt om aan het einde van de training te doen.

Spelverloop/instructie
Het is de bedoeling dat het team een woord vormt met hun lichamen. Dus met elkaar 
letters vormen die samen weer een woord vormen. Jij als trainer kunt bepalen welk 
woord het team uit zal beelden. Of je kunt het team vragen welk woord ze willen 
maken. Ook kun je de belangrijkste ‘waarde’ laten kiezen welke vertoond zal gaan 
worden. Tip: zoek (waar mogelijk) een witte muur, zodat de kleding goed afsteekt 
tegen de muur en laat het team vervolgens een foto maken van het woord (ook jij 
kan de foto maken).

Je kunt deze werkvorm puur als samenwerkingsopdracht zien en kijken hoe ze tot 
een resultaat komen, maar er is ook een andere manier om de activiteit effectief in 
te zetten. 
Het woord dat het team gaat vormen zou dan een samenvatting kunnen zijn van wat 
ze meenemen uit de laatste opdracht of wat de hele sessie samenvat (deze werk-
vorm heb ik geplaatst onder het hoofdstuk Reflectie omdat je het in kunt zetten als 
terugblikkende activiteit).
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WAAROM EN WANNEER ENERGIZERS

Het is niet moeilijk om dit boek te vullen met 101 energizers. Op 101werkvormen.nl 
vind je een gratis e-book met 33 energizers. In dit boek zal ik er slechts een aantal 
beschrijven. Belangrijker in de 101werkvormen Formule is: waarom en wanneer zet 
je energizers in?

1 WAAROM ENERGIZERS?

Op een trainingsdag ga je na de reflectie eigenlijk ook weer terug naar de M van 
M.E.R.C.I. om weer motivatie te krijgen om verder te gaan met de training.
Er is na een moment van stilstaan, in een kring of op een andere manier, altijd weer 
een moment nodig om het lichaam in een andere staat te brengen.
Het energieniveau mag omhoog. Er mag gelachen worden. Mensen willen ervaren 
dat het leuk is. Als het leuk is, wordt een trainingsdag opgeslagen, verankerd en her-
innerd. Je programmeert je hersenen dat het leuk is om te leren en te veranderen, 
te verbeteren.

Ik kan nog eindeloos doorgaan over waarom je energizers moet inzetten. Heb ik het 
verhaal al verteld van die ene man en wat er gebeurde tijdens het cliché-introductie-
rondje van een ICT-training bij een woningcorporatie? Nou, heel kort nog een keer 
dan: 

Deze man sliep al tijdens het voorstelrondje… Can you believe it?

Hoe groot is de kans dat deze man met deze lichamelijke staat iets zal leren? 0%! Dit 
is natuurlijk een extreem geval, maar dat werkt vaak om dingen duidelijk te maken. 
Des te meer energized we zijn, des te meer we nieuwe dingen en ervaringen kunnen 
opnemen.
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2 WANNEER ENERGIZERS?

Als je een training ontwerpt verdeel je deze altijd in blokken. Het aantal blokken is 
afhankelijk van de beschikbare tijd. Laten we voor het gemak een normale werkdag 
nemen.
We beginnen om half negen, pauze om half elf. Dan verder om kwart voor elf, door-
gaan tot half één. Dan gaan we om één uur weer verder en hebben we om half drie 
weer een pauze. Het laatste blok is van drie uur tot half vijf. Vergeet de tijden…, laten 
we uitgaan van een dag en die verdelen in vier blokken.

Elk blok begin je én eindig je met een energieke activiteit. Je wilt de deelnemers in 
een energieke toestand brengen zodat ze actief zijn en de leerstof beter opnemen. Je 
wilt dat er een positieve sfeer is want dan zullen de deelnemers meer gemotiveerd 
zijn om te leren.

Waarom beginnen? 
Dat is al genoemd; door plezier en energie te creëren ontstaat meer motivatie. “Hé 
man, dit wordt leuk, dit wordt een toffe dag!” – zo’n energie moet er komen. Ik noem 
het ook wel losmaken.
Gewoon lekker actief bezig zijn. Ik begin vaak met fysiek losmaken; armen zwaaien, 
schouders en nek draaien, benen los schudden, samenwerkingsoefeningen zoals met 
de ruggen tegen elkaar aanstaan en door de knieën zakken, enzovoort.

Waarom eindigen?
Dit is wat subtieler… Het kan namelijk zijn dat je tijdens een ervaringsgerichte werk-
vorm patronen hebt gezien, daar vragen over gesteld hebt en vervolgens met de 
deelnemers hebt gereflecteerd.
Dit is niet altijd een feestje! Er komt pijn naar boven, dingen die niet goed lopen, oud 
zeer dat boven komt en uitgesproken wordt. Hmmm, waar was die gezellige sfeer…?
Op dat moment werkt het goed om, voordat de pauze begint, nog even iets te doen 
waarvan je zeker weet dat er gelachen wordt.

Zelf maakte ik ooit als deelnemer mee dat er echt flink ruzie was binnen de groep. 
We hikten tegen de pauze aan. De trainer gooide er een ‘Grab the finger’ (zie ‘Got-
cha’ bij de afronders) in en….? Iedereen moest lachen!
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ENERGIZERS 

Hieronder vind je een aantal van de leukste energizers. In deze speciale selectie vind 
je alleen energizers waar je geen materiaal voor nodig hebt! Voor alle overige ener-
gizers verwijs ik naar 101werkvormen.nl waar je het gratis e-book met 33 energizers 
kunt downloaden.

Alle energizers zijn bedoeld om de energie in de groep tijdens jouw training of les te 
verhogen en plezier te hebben zodat het leerrendement omhoog zal gaan.

1 TWEE NEUZEN

Een manier om de deelnemers van je training te verdelen in groepen is de volgende 
activiteit. Deze werkvorm brengt dynamiek en plezier in je training. En of je nu twee 
groepen wilt maken, vier, vijf, of zes groepen, dat maakt helemaal niet uit.
Zeg tegen de deelnemers dat ze verschillende opdrachten krijgen en dat ze er snel bij 
moet zijn want anders hoor je er niet bij…  

Spelverloop/instructie
De opdracht is om het aantal lichaamsdelen dat door de trainer genoemd wordt 
tegen elkaar te houden.
• Start bijvoorbeeld met: ‘Twee knieën’. Tweetallen zullen zich vormen en ieder 

tweetal zal met zijn/haar knie tegen de knie van de ander aan gaan staan. Bij 
een oneven aantal deelnemers zal één persoon niemand hebben; met een lach 
kun je zoiets zeggen als: “Ik zei toch dat je snel moest zijn anders hoor je er niet 
bij…!” Laat iedereen die er wel bij hoort zeggen: “Ahhhhhh…..”

• Drie linkerschouders; drietallen zullen zich vormen en zij zullen met hun linker-
schouder tegen elkaar aan gaan staan.

• Vijf rechtervoeten.
• TWEE NEUZEN; tweetallen zullen zich vormen en meestal zie je dat mensen heel 

voorzichtig met de neus tegen de ander zijn neus aan gaan staan.
• Als de groep uit twintig man bestaat en je wilt ze verdelen in groepen van vijf 

dan eindig je met: “Vijf rechterhanden”. En zo heb je vier groepen van vijf man. 
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2 SCHOOTZITTEN

Spelverloop/instructie
De deelnemers krijgen de opdracht om allemaal bij iemand op schoot te gaan zitten.
Dit kunnen ze als volgt doen. Alle deelnemers gaan in een cirkel staan met hun lin-
kerbeen in het midden en kijkend tegen de rug van de buurman/buurvrouw. Verklein 
de kring totdat alle deelnemers met hun buik tegen de rug van iemand anders staan.
Laat iemand tellen van één tot drie en iedereen zakt tegelijk door zijn knieën waar-
door hij/zij op schoot komt te zitten van de ander. 

Variant
Tel weer van één tot drie en bij drie zetten alle deelnemers een stap met hun rechter-
voet, daarna met links, enzovoort. De cirkel zal nu gaan ronddraaien.

3 RONDE TELLER
Deze energizer is tevens een samenwerkingsopdracht.

Spelverloop/instructie
De deelnemers krijgen een groepsopdracht. Laat de groep in een cirkel polonaise 
gaan staan, zonder de handen op de schouders te leggen.
De instructie aan de groep luidt als volgt: ”Jullie doen tien stappen naar voren, daar-
na draaien jullie 180 graden en doen negen stappen terug, weer 180 graden draaien 
en acht stappen terug, etc. etc. tot dat jullie bij nul zijn.”

Evaluatie/reflectievragen: 
De één zal het voortouw nemen en hardop gaan tellen. Een ander heeft vooral 
veel LOL, weer een ander laat zich leiden en weer een ander vraagt zich af, waarom 
hij/zij dit spelletje doet. Wat liet jij zien? Wat nemen jullie als groep mee?
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4 ALTERNATIEF ARAMSAMSAM 

We zingen het liedje ‘Aramsamsam’. Mocht je dit liedje nog niet kennen, zoek het dan 
op YouTube. Terwijl we ‘Aramsamsam Aramsamsam’ in de kring zingen, slaan we op 
de knieën.  Als daarna ‘goedi goedi goedi goedi goedi’ komt gaan we met onze vin-
gers door onze haren. En met ‘Aravi Aravi’ houden we onze armen omhoog.

Alternatief
Bij 101werkvormen worden hier andere bewegingen gemaakt. En dat gaat als volgt.
Terwijl we ‘Aramsamsam Aramsamsam’ in de kring zingen, slaan we op de knieën 
bij degene die rechts van ons staat. Als daarna ‘goedi goedi goedi goedi goedi’ komt 
gaan we met onze vingers door de haren van degene die links van ons staat. En met 
‘Aravi Aravi’ houden we onze armen omhoog. De volgende fase is dat we dit twee 
keer zo snel doen en daarna opnieuw twee keer zo snel.

5 DUIMEN WORSTELEN

Bij worstelen gaat het erom dat je sterk bent. Bij ‘Duimen worstelen’ gaat het erom 
dat je snelle duimen hebt.

Spelverloop/instructie
Stel de deelnemers op in twee rijen, tegenover elkaar. Vraag de deelnemers de rech-
terhand (of linkerhand voor 2 linkshandigen) van de persoon tegenover zich vast te 
pakken met de ‘monkey-greep’ (de vingers haken in elkaar). Dit is de eerste ‘war 
zone’.
De deelnemers zeggen nu tegelijk tegen elkaar: “Op ‘3’ verklaar ik jou de oorlog! 
1,2,3!” Op ‘3’ mogen de deelnemers elkaars duim proberen vast te klemmen.
Wissel een paar keer van partner. Dit kun je doen door de ene helft van de rij een stap 
opzij te laten doen. Creëer vervolgens nog een tweede ‘war zone’ door ook met de 
vrije hand in te haken. Je hebt nu stereo duimen worstelen voor gevorderden.

Differentiatie
Dit kan ook een leuk stukje van een warming-up zijn, als je op dat moment toch met 
tweetallen bent.

Let op de veiligheid!
Het is niet echt oorlog, het mag geen pijn doen.
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6 RACE TEGEN DE KLOK

Een werkelijk super simpele energizer die maar twee minuten duurt, waarbij ieder-
een staat te hijgen (na afloop) en iedereen alles weer helemaal voelt stromen. Heer-
lijk, zo na de lunch!

Spelverloop/instructie
De groep gaat in een kring staan. Men houdt elkaars handen vast. Jij als trainer geeft 
een startsein. Op dat moment gaat de groep zo snel mogelijk drie rondjes met de 
klok meedraaien, stoppen, en twee rondjes tegen de klok in lopen.
Het heeft verder geen enkele betekenis..., maar wel erg leuk! En… iedereen is klaar 
om weer te ‘leren en ontdekken’.

Differentiatie
Je kunt met een grote groep ook gewoon één keer een rondje draaien. Doe het ter-
wijl je de tijd opneemt. Na de eerste keer stimuleer je de groep om het de tweede 
keer sneller te doen.

7 LEVEND DOOLHOF

Een hilarische energizer. Het is een tikspel met verrassende wendingen.

Spelverloop/instructie
Stel alle deelnemers op, zodat de uitleg goed verstaanbaar is. Vertel dat we het spel 
‘Levend Doolhof’ gaan doen en dat het een tikspel is. Daarna vraag je de groep om in 
rijen achter elkaar te gaan staan. Alle neuzen staan dezelfde kant op. Onafhankelijk 
van de groepsgrootte zouden de deelnemers altijd een vierkant moeten vormen met 
elkaar zoals het voorbeeld hieronder.

0 – 0 - 0
0 – 0 - 0
0 – 0 - 0

Wanneer de groep groter is zouden er bijvoorbeeld vijf rijen van vijf mensen kunnen 
zijn. De afstand tussen de deelnemers is ongeveer de lengte van hun armen. Als zij 
hun armen zijwaarts doen kunnen zij elkaars handen raken. Zorg dat de rijen netjes 
achter elkaar opgesteld staan.
De personen in de rijen blijven stil staan en houden hun armen zijwaarts (horizon-
taal) omhoog. 
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Twee personen gaan niet in de rijen staan. De ene persoon is de tikker en de andere 
persoon is degene die getikt moet worden. 

Het spel verloopt als volgt. Zeg tegen de deelnemers dat jij (de trainer) steeds het 
commando ‘draai’ zal geven. Dat betekent dat iedereen een kwartslag met de klok 
meedraait. Als je het commando nog een keer geeft draait iedereen weer terug.
Het werkt goed om dit even te oefenen. Omdat de stilstaande mensen hun armen 
horizontaal omhoog houden ontstaat er een soort muur waar de tikker en de loper 
niet doorheen mogen. Wel kunnen ze rennen waar er geen armen zijn die hen tegen-
houden. De tikker en loper rennen tussen de stilstaande mensen door.
Nu mag degene die de commando’s geeft onverwachts ‘draai’ roepen. Alle stilstaan-
de mensen doen dan een kwartdraai rechtsom of weer terug. Voor de tikker en de 
loper ontstaat er een doolhof dat steeds verandert. Het spel wisselt van tikker en 
loper wanneer de loper getikt is.

Differentiatie
• Varieer met de regel: de loper mag de commando’s geven.
• Idem voor de tikker.
• Laat iemand uit de groep het commando geven.
• Er zijn twee tikkers…

Let op de veiligheid! 
Geef instructie dat de mensen die hun armen omhoog houden opletten dat ze de lo-
per of tikker niet slaan tijdens het draaien. Op nat gras is dit niet aan te raden omdat 
de tikker en de loper heel vaak van richting moeten veranderen.

8 KLAP-STAP-KRAB

Dit is een energizer die heel kort duurt, hilarisch kan zijn en de twee hersenhelften 
weer met elkaar samen laat werken.

Spelverloop/instructie
Maak tweetallen. Ieder tweetal blijft met elkaar werken, dus er wordt niet gewisseld.
Samen tot drie tellen; dus eerst zegt de één: 1, daarna de ander: 2 en tot slot de 
ene weer: 3. Laat de deelnemers dit ongeveer een halve minuut doen. Dan komt de 
volgende fase: De ’1′ vervangen door in je handen te klappen. De ander zegt weer: 2, 
dan 3 en dan weer een ‘klap’. Dan komt de volgende fase: De ’2′ vervangen door te 
stampen met je rechtervoet. Dan komt de volgende fase: De ’3′ vervangen door aan 
de arm van de ander te ‘krabben’.



157
•   101WERKVORMEN FORMULE   ••   101WERKVORMEN FORMULE   •

ENERGIZERS

9 DE KNOOP

Een leuke energizer waarbij veel fysiek contact is en veel gelachen wordt is ‘De 
Knoop’.

Geef de volgende instructie:
Sta schouder aan schouder in kleine kring. Ogen sluiten, handen vooruit steken op 
schouderhoogte. Zoek nu, met gesloten ogen, handen van anderen mensen en pak 
ze beet. Als iedereen twee handen gevonden heeft, mogen de ogen open. Nu de 
knoop ontwarren, ZONDER handen los te laten! 

10 DE STAMPENDANS

Een energizer die onmiddellijk energie en plezier geeft en binnen twee minuten klaar 
is, zonder veel uitleg. Iedereen staat in een kring. Ga stevig staan op de grond. Be-
weeg als eerste je rechterhand van je borst naar voren en weer terug. Acht keer 
vooruit bewegen, ritmisch, jij als trainer telt. Dan je linkerarm; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Dan stamp je met je rechtervoet op de grond, tot en met acht. Vervolgens doe je 
hetzelfde met je linkervoet. Daarna doe je de bewegingen met de armen en met de 
voeten opnieuw, maar dan zeven keer, jij blijft tellen. Dan 6x, dan 5x, dan 4x, dan 3x 
en dan 2x en tenslotte allemaal één keer. Op een gegeven moment hoef je alleen nog 
maar vlak van te voren het getal te roepen. 

11 KLAP KLAP

Een hele simpele energizer die ook veel inzichten kan geven is ‘Klap Klap’ (ik houd er 
wel van als het meer dan alleen een energizer is). De deelnemers staan in een cirkel. 
Jij als trainer start door je lichaam een kwartslag te draaien en te kijken naar degene 
die links van je staat. Terwijl je oogcontact hebt met die persoon klap je in je handen. 
Vraag de ander om op hetzelfde moment in de handen te klappen. Vraag degene om 
zich daarna te draaien naar degene die links van die persoon staat en hetzelfde te 
doen. Zo kun je een rondje maken totdat iedereen aan de beurt is gekomen.
Vervolgens kun je nog een ronde doen en de deelnemers uitdagen om precies tege-
lijk te klappen. Dit lukt het beste als je contact maakt met elkaar. Je kunt de deelne-
mers uitdagen door te vragen om het rondje sneller te doen. Of je kunt vragen om te 
kiezen tussen precies tegelijk te klappen of expres niet tegelijk te klappen.
Dit is altijd hilarisch en kan ook nog eens heel veel inzichten geven over contact ma-
ken, samenwerking en focus. 
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12 ALTERNATIEF ‘BIBELE BOB’

Ga in een kring staan, niet te dicht op elkaar. Deel de groep mee dat het in dit spel 
handig is wanneer je in staat bent om ‘Bibele bibele bibele Bob’ (afgekort BBBB) snel 
uit te kunnen spreken. Oefen vervolgens met elkaar om BBBB snel uit te spreken. 

Eén persoon staat in het midden van de kring en wijst iemand uit de kring aan en 
zegt: “Bibele bibele bibele Bob”. De bedoeling is dat degene die aangewezen wordt 
“Bob” heeft gezegd voordat degene die in het midden staat BBBB heeft gezegd; dus 
voordat deze uitgesproken is. Wanneer degene die aangewezen wordt “Bob” zegt 
voordat de ander uitgesproken is (“BBBB” gezegd heeft) dan is er niets aan de hand 
en kun je blijven staan. Als de persoon die aangewezen wordt te laat is dan moet 
deze in het midden gaan staan. De persoon die in het midden stond mag weer in 
de kring gaan staan op de plek waar de persoon stond die nu naar het midden gaat.

Wanneer de groep dit spel een tijdje gespeeld heeft wordt het steeds moeilijker voor 
degene die in het midden staan omdat de rest van de groep steeds oplettender is. 
Als trainer merk je vanzelf wanneer het tijd is om de groep meer uit te dagen; je kunt 
dan een aantal alternatieven toevoegen.

Alternatief BBB
Wanneer dit eenmaal loopt kun je steeds iets toevoegen:
• “Ik BBBB” – dit betekent dat de ander niet “Bob” moet zeggen, maar de naam 

van degene die in het midden staat.
• “Jij BBBB” – dit betekent dat de ander niet “Bob” moet zeggen, maar zijn eigen naam.
• “Links BBBB” – dit betekent dat de ander niet “Bob” moet zeggen, maar de 

naam van degene die links van hem/haar staat.
• “Rechts BBBB” – dit betekent dat de ander niet “Bob” moet zeggen, maar de 

naam van degene die rechts van hem/haar staat.
• “Olifant BBBB” – dit betekent dat degene die aangewezen wordt een slurf maakt 

met zijn arm/neus (en een olifantengeluid maakt) en dat degenen die links en 
rechts van die persoon staan, de oren nadoen met hun armen.

• “Broodrooster BBBB” – dit betekent dat diegene die aangewezen wordt een 
sprongetje maakt en “Piep, piep” zegt, en dat degene die links en rechts van die 
persoon het broodrooster uitbeeldt met de armen om de ander heen.

• “James Bond BBBB” – dit betekent dat degene die aangewezen wordt een pistool 
vasthoudt en de James Bond-tune nadoet en dat degene die links en rechts van die 
persoon de vrouwen nadoen die om hem heen hangen (en zei zeggen “Oooh James”)

• En alle gekkigheid die je de groep zelf laat verzinnen.
Om echt chaos te creëren kun je een tweede persoon (en later een derde, een vierde, enzo-
voort) in het midden zetten. Uiteindelijk zal de chaos compleet zijn en blaas je het spel uit.
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13 HANS WORST

Dit is een hilarisch tikspel. Het kan als afrondend spel gespeeld worden of gewoon 
tussendoor, wanneer je ziet dat mensen het koud hebben of gewoon lekker willen 
bewegen.
Het principe van een tikspel ken je….
In deze variant mag je op het moment dat je niet getikt wilt worden “Hans” roepen 
en vervolgens bevriezen met je armen over elkaar (blijven staan dus). Je mag vervol-
gens niet meer uit eigen beweging opnieuw aan het spel meedoen. Anderen kunnen 
je nu weer bevrijden, zodat je weer met het spel mee kunt doen, door je aan te tikken 
en “Worst” te zeggen.
De laatste persoon die “Hans” zegt heeft gewonnen.

Let op de veiligheid! 
Doe dit spel niet als mensen nog niets aan beweging hebben gedaan die dag. En bij 
nat gras zou ik dit ook afraden.

14 STEEN, PAPIER, SCHAAR

‘Steen, papier, schaar’ is een spel dat vaak door kinderen gespeeld wordt, om te be-
palen wie als eerste aan de beurt is om… De uitkomst is namelijk onvoorspelbaar en 
dus kan iedereen winnen. Dit in tegenstelling tot een aftelrijmpje waarbij de afteller 
kan manipuleren.

Spelverloop/instructie
De twee spelers tellen af en steken tegelijk en zonder aarzeling de hand uit in de 
vorm van:

Een vuist (steen).
Een vlakke hand (papier).
Of twee gespreide vingers (schaar).

Eén van de spelers wint het spel. De uitkomst wordt als volgt bepaald. De steen wint 
van de schaar omdat deze de schaar kapot kan maken. Het papier wint van de steen 
omdat deze zich om de steen heen kan wikkelen. De schaar wint van het papier om-
dat…knip knip knip…

Het aftellen kan gedaan worden door tegelijk “Steen, papier, schaar” te zeggen.
Een wedstrijd wordt gewonnen door degene die als eerste drie potjes wint.
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15 STEEN, PAPIER, SCHAAR EVOLUTIE

‘Steen, papier, schaar’, maar dan in de evolutievorm.

Evolutie?
Dit houdt in dat er vijf vormen van leven zijn:
• de amoebe
• het ei
• de dinosaurus
• de mens
• de superheld

Spelverloop/instructie
Oefen eerst ‘Steen, papier, schaar’ voor de mensen die dat spel nog niet kennen.

Daarna doe je de bewegingen van de vijf levensvormen voor.

• Amoebe: loopt gehurkt en waggelt en zegt “Blubberb…”
• Het ei: loopt met knieën gebogen en met armen over het hoofd en zegt “Krak, 

krak” om een ei na te doen.
• De dinosaurus: loopt stampend en briesend rond.
• De mens: verzin een grappige manier van lopen (maak gerust een karikatuur 

van de mensheid).
• De superheld: loopt zoals superman vloog (met één arm naar voren).

Als het spel start zijn alle deelnemers amoebes. Ze waggelen rond en wanneer zij 
oogcontact hebben spelen zij “Steen, papier, schaar”. Je kunt kiezen of één van de 
twee direct wint of dat je ‘best of three’ speelt. Je speelt altijd tegen je eigen niveau.

De winnaar evolueert naar het volgende niveau en de verliezer blijft op hetzelfde 
niveau zitten. Zo kan het zijn dat er op een gegeven moment nog maar één amoebe 
is die tegen niemand kan spelen. Degene die als eerste het niveau van superheld 
bereikt is de winnaar van het spel en roept “Ik ben een superheld!”.

Je kunt zelf niveaus toevoegen als je het spel nog uitdagender wilt maken.
Het spel kan ook zo gespeeld worden dat de verliezer devalueert (een niveau omlaag 
gaat).
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16 HINKEL DUWERTJE 

Als warming up voor een training is ‘Hinkel duwertje’ een leuke werkvorm om mee 
te starten

Spelverloop/instructie
Iedereen staat op één been en mag die niet meer wisselen. De handen vooruit.
Het is de bedoeling dat je de ander uit balans probeert te krijgen door tegen de 
handen te duwen. Twee voeten op de grond is af. Iedereen start met hinkelen en 
probeert de ander uit balans te duwen. Alleen de handen mogen tegen elkaar ge-
bruikt worden. Het is dus niet de bedoeling dat je iemand in de rug of elders duwt! 
De laatste die overblijft wint.

17 LASER TIKKIE

Een hilarisch spel om lekker los te komen, voordat de training start of wanneer de 
groep een energizer nodig heeft.

Spelverloop/instructie
Vraag de deelnemers om iemand op te zoeken die even grote spierballen heeft.
Zorg voor voldoende ruimte om de tweetallen heen. De tweetallen staan tegenover 
elkaar met één hand in elkaar gevouwen. De wijsvinger wijst omhoog (je laser). Deze 
moet nog wel opgeladen worden. Dat doe je door met één voet drie keer van voor 
naar achter te bewegen (als een stier). Als de laser is opgeladen probeer je elkaars 
knie te tikken met je laser. Je kunt het zo spelen dat een winnaar een andere winnaar 
opzoekt en nog een keer speelt (ook verliezers zoeken elkaar op en spelen opnieuw).

18 VOETEN TIKKIE

Een actief beginspel om lekker los te komen, voordat de training start. 

Spelverloop/instructie
Vorm tweetallen met even grote schoenmaat. Zorg voor voldoende ruimte tussen de 
tweetallen. De tweetallen hebben hun handen op elkaars schouder. Probeer elkaars 
voet te tikken met je eigen voet en voorkom dat jouw eigen voet getikt wordt.

Soms is het genoeg om dit spel even te spelen en soms laat je de deelnemers met 
elkaar wisselen. Je kunt ook een toernooi spelen zodat er uiteindelijk één winnaar is.
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19 ECHT DOEN HÈ, DEZE ENERGIZERS!

Al deze gekke energizers kun je spelen met elke groep, of ze nu jong of oud zijn, hoog 
of laag opgeleid, directeur-bestuurder, het maakt allemaal niet uit.
Niet bang zijn dat de deelnemers niet mee willen doen!

Mijn ervaring is dat het allemaal te maken heeft met hoe jij er zelf in staat.
Als jij denkt dat ze het kinderachtig vinden, dan vinden ze het kinderachtig.

Als jij wilt dat ze deze spelletjes doen, dan gebeurt het ook!

Ik heb al deze gekkigheid gedaan en nog nooit meegemaakt dat een groep deze ener-
gizers niet wilden doen. Natuurlijk staan er wel eens mensen toe te kijken, maar daar 
hoef je geen aandacht aan te geven. Laat ze maar ervaren en teruggeven aan jou wat 
maakt dat ze niet meedoen. Dat kan wel eens het grootste leermoment van hun dag 
zijn!
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M.E.R.C.I – COMMITMENT

Het woord ‘commitment’ past mooi in het woord M.E.R.C.I. alleen het klinkt niet echt 
als een Nederlands woord.

Bij commitment in het Engelse woordenboek staat: 
1. A responsibility or promise to follow certain beliefs or a certain course of action.
2. The state of being committed; deeply-felt loyalty to a particular aim, belief, etc.

Van Dale vertaalt ‘committed’ met toegewijd of geëngageerd.

Commitment is een besluit.
Jarenlang gaf ik trainingen ‘Stoppen met roken’ voor een trainingsbureau dat men-
sen helpt om van het roken af te komen; ‘De Opluchting’. Tegen het einde van de trai-
ning ging het over het besluit om te stoppen. Dit illustreerde ik met een voorbeeld en 
de uitleg over het verschil tussen een poging en een besluit. De meeste deelnemers 
hoorden hier de kwartjes vallen en ik heb daarmee dan ook honderden mensen van 
het roken afgeholpen.
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1 HET VERSCHIL TUSSEN EEN POGING EN EEN BESLUIT

Het voorbeeld, dat ik gaf in de training, is een werkvorm die je vaak in een training 
zou kunnen gebruiken. Zodra je het volgende signaal van een deelnemer krijgt:
Ze vertellen tijdens de reflectiefase over wat ze ervaren hebben en hoe dat herken-
baar is. Op het moment dat zij zeggen dat ze gaan ‘proberen’ om…., voortaan los te 
laten, een planning te maken, beter te luisteren, tot tien te tellen, te stoppen met 
roken… Dat is het moment waarop je de persoon naar voren kunt laten stappen(het 
beste is om de persoon voor de groep te laten staan).
Als de persoon voor de groep staat en de groep aankijkt, zeg je dat je hem of haar een 
opdracht gaat geven. De opdracht luidt als volgt:

“Probeer je rechterarm omhoog te doen.”
Negen van de tien mensen doen hun arm dan omhoog.
Ik zeg dan: “Dat is doen!”
Negen van de tien mensen kijken mij dan verbaasd aan, dan zeg ik:
“Probeer je rechterarm omhoog te doen.”
Weer gaat de arm omhoog.
“Ik zei, probeer.”
Nu gaat de arm langzaam omhoog.
“Dat is doen.”
Nu verkrampt de persoon zijn gezicht en de arm blijft beneden.
“Nou, probeer je arm omhoog te doen!!!”
“Ik ben aan het proberen!!” zegt de persoon dan….

Luid applaus volgt…

Proberen is niets doen.
In de stoppen met roken training was het echt een vast onderdeel dus dan vroeg ik 
gewoon om een vrijwilliger die naar voren wilde komen.

Als je een besluit neemt dan is dat in een aantal opzichten anders dan proberen.
1. Bij een besluit weet je natuurlijk nooit zeker of het gaat lukken, maar je gaat er 

voor 100% voor.
 Heel mijn leven heb ik aan atletiek gedaan. Er was een (korte) periode dat ik ook 

polsstokhoogspringen deed. Dat vond ik doodeng. Ik had al een keer een stok 
gebroken en ik was ook een keer naast de mat gevallen. Mijn atletiekmaatjes, 
die dit lezen, zullen hier wel hard om moeten lachen, maar het maakte mij ang-
stig. Als ik dan op de aanloop stond en me aan het concentreren was, dacht ik 
niet meer: “O jee, als ik het maar niet ga halen… “ Ik was alleen maar bezig om 
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het te gaan halen. Dus: maximaal hard aanlopen, de stok op het juiste moment 
insteken, met de rechterarm duwen in de stok, linkerhand trekken aan de stok, 
benen opsteken en draaien. Met andere woorden: de techniek die ik geleerd 
had toe te passen. Wist ik van tevoren of het zou lukken? Nee! Ging ik er maxi-
maal voor? Ja!

2. Bij een besluit laat je de angst los. Vaak zijn mensen bang dat iets niet gaat luk-
ken. Dat is dan ook de reden dat ze niets doen en in het proberen blijven han-
gen. Wanneer je een doel of een verandering bedenkt en je neemt een besluit 
zal die angst verdwijnen.

 Ooit ben ik met mijn beste vriend, Hendrik Jan, gaan parachutespringen in 
Zuid-Frankrijk. Wij dachten, wij springen wel even. Nou dat viel tegen…, we kre-
gen eerst twee dagen theorie. Trek aan dit touwtje en dan ga je naar links als je 
in de lucht hangt. Trek aan beide touwtjes en dan ga je langzamer naar bene-
den. Land tegen de wind in anders breek je je enkels…. En zo kwam het moment 
dat we gingen springen steeds dichterbij. De spanning bouwde zich op. Ik werd 
steeds angstiger. We stapten in een grote helikopter met een open achterkant. 
Toen we eenmaal op hoogte waren, hoorde ik door de speaker dat we konden 
gaan springen. Eén voor één. En je weet hoe dat gaat als je uit kunt tellen wan-
neer je aan de beurt bent. Ik dacht dat ik het in mijn broek deed! De instructeur 
telde van 3, 2 1, spring…. (en duwde mij er uit omdat ik bleef staan….). Wat was 
dit gaaf! Alle angst was weg. Ik kon nu genieten van de vlucht, het uitzicht. Ik 
trok aan het linkertouwtje en ik ging naar links. Ik trok aan beide touwtjes en ik 
ging langzamer. Ik keek omhoog en schreeuwde het uit naar Hendrik Jan.

 Als je het eenmaal doet…..is je angst weg!

We hebben het bij commitment dus over een vast besluit. Een afspraak met jezelf. 
Iets waar je jezelf aan zult houden, no matter what!
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2 WAT HELPT OM HET VOL TE HOUDEN?

Ik heb in de afgelopen jaren een aantal dingen gedaan om een besluit ook daadwer-
kelijk vol te houden.

Voorbeeld 1: Elke dag een nieuwe werkvorm
Ik weet nog goed dat ik in september 2012 rond Facebookte en Twitterde dat ik vanaf 
dat moment tot en met 31 december dat jaar elke dag een nieuwe werkvorm op de 
website 101werkvormen zou publiceren. Een publiek commitment!!
Dat liep prima. Af en toe vergat ik het en maar goed dat ik in mijn Outlook had in-
gesteld, om tien uur ‘s avonds, dat ik een werkvorm moest schrijven. Het gebeurde 
ook wel eens dat ik om elf uur schrok omdat ik die dag nog niets geschreven had. En 
natuurlijk kon ik via het systeem ook een aantal werkvormen klaarzetten. Uiteindelijk 
was het 30 december. Ik moest er nog twee schrijven, mijn inspiratie was helemaal 
weg. Ik dacht “Hoe moet dit? Ik heb een commitment gegeven, het moet NU uit de 
pen!” Uit onmacht check ik mijn mail…. Ongelofelijk: “Beste Hugo, dankjewel voor 
al je werkvormen, je e-book en al je mails. Ik ben zo dankbaar, ik gebruik het re-
gelmatig. En ik wil je iets terug geven…..” Twee werkvormen, keurig uitgeschreven, 
copy – paste, en gauw gaan slapen. Mijn missie was volbracht; elke dag een nieuwe 
werkvorm.

Voorbeeld 2: Volgend jaar sta ik op het podium
Ik weet ook nog goed dat ik in de zaal bij Open Circles zat voor een marketing trai-
ning. Nisandeh Neta, de voorman, liet een aantal klanten op het podium spreken en 
zij deelden hun successen. Wow, dacht ik, dat wil ik ook! Ik was zo onder de indruk 
van hun successen, de tranen stonden in mijn ogen. Waarom? Ik wist dat als zij het 
konden dat ik het ook zou moeten kunnen. Ik zwoer dat ik daar volgend jaar ook zou 
staan. Volgend jaar geef ik een testimonial, uit dankbaarheid en vanwege mijn resul-
taten! Volgend jaar sta ik op dat podium. Hoe kan ik hier een publiek commitment 
aan geven? 

En toen bedacht ik dat de beste manier om dat te doen is om het tegen de voorman 
zelf te zeggen. Dus die dag er na stuurde ik Nisandeh een mail via LinkedIn met het 
onderwerp “Commitment”. Dat was mei 2013. In maart 2014 werd ik gebeld door 
Open Circles “Wil jij volgende week op het podium staan? Je staat bovenaan ons 
lijstje!”
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3 WAAROM IS COMMITMENT ZO BELANGRIJK IN JOUW TRAINING?

Gedrag is hardnekkig. Tijdens jouw training komen patronen van deelnemers naar 
boven waar mensen mee aan de slag willen. Laten we zeggen: de pijn is zo groot dat 
er een bereidheid is om te veranderen.

Ook al willen mensen nog zo graag; we hebben een patroon! Dus het oude gedrag 
zal terugkeren.
Het verlangen om die sigaret aan te steken komt terug. Die heerlijke taart staart naar 
mij. Ik zit net zo lekker op de bank. Mijn collega doet weer zo irritant. Mijn vriendje 
speelt weer vals.

Veranderen is zo makkelijk nog niet. Daarom is een commitment nodig. Een publiek 
commitment bij voorkeur.

Soms gaat het heel makkelijk. Ik nam het besluit om nooit meer koffie te drinken. 
Sindsdien heb ik nooit meer een druppel koffie gedronken. Ik heb geen hoofdpijn 
meer als ik geen koffie drink en gek genoeg heb ik er ook geen trek in. Ik kan heerlijke 
koffie ruiken en er geen trek in krijgen. Ik had een besluit genomen.

Ik nam een besluit om voortaan ’s ochtends fruit te eten. Vanaf de eerste dag tot en 
met vandaag heb ik dat gedaan.

Ik nam een besluit om vanaf 1 september (1997) niet meer te roken. Oeps, sindsdien 
heb ik nog één keer een trekje genomen. En die was zo vies dat ik weer helemaal 
begreep waarom niet-rokers roken zo vies vinden. Daarna heb ik nooit meer enige 
behoefte gehad. Sterker nog; ik kan een hele dag over roken praten….

Maar soms is het moeilijk. Ik schreef op een briefje in onze kerk dat ik zou gaan vas-
ten tijdens de 40 dagen periode (maart – april). De dominee had gezegd dat dit niet 
betekent dat je niets meer mag doen of nemen. Dus als je gaat vasten in eten bete-
kent dit dat je gaat minderen. Op mijn briefje schreef ik mijn besluit: minder eten.
Dat ging op zich prima, ik had regelmatig honger en elke keer als ik een koekje wilde 
pakken, stelde ik mezelf de vraag: “Heb ik dit nu nodig?”
En toch is ‘minderen’ lastig, want wat is ‘minderen’? Het is niet concreet… en hoe 
vast kan je besluit zijn? Er was een feestje met heerlijke stokbroodjes en mijn mind 
ging sjoemelen; dit is je avondeten, dit is je avondeten zei een stemmetje. En omdat 
je geen duidelijke grens hebt, weet je ook niet of je er overheen gaat.
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WERKVORMEN ‘COMMITMENT’

De werkvormen die ik hieronder beschrijf, gaan over het uitspreken van een commit-
ment. Bij een aantal vormen is het echt voor jezelf en bij een aantal vormen wordt er 
een publiek commitment uitgesproken. Het is goed om het verhaal over wat een be-
sluit is te integreren in de werkvorm, zodat de deelnemers ook daadwerkelijk snap-
pen dat wat ze uitspreken niet zo maar iets is, maar een commitment! En reken de 
‘doe je rechterarm omhoog’ gerust bij deze werkvormen.

1 POLSBANDJE

Het polsbandje is iets wat je weggeeft aan de deelnemers. Het idee is dat je terugkijkt 
op de dag, de training of de opleiding en jezelf de vraag stelt: “Wat was nu het meest 
waardevolle dat ik mee wil nemen uit deze training, uit deze dag, uit….” en wat je in 
de toekomst vanaf nu anders gaat doen?

Vat dit samen in één woord en schrijf dat aan de binnenkant van dit polsbandje.

Bedenk nu, dat als je dit meeneemt of zelfs verandert in je leven wat dit dan op 
waardeniveau voor je betekent. Schrijf dat naast dat ene woord aan de binnenkant 
van het bandje.

Doe nu het bandje om je pols. Dit omdoen is een teken dat je de verandering omarmt 
en dat je jezelf er iedere keer aan herinnert als je naar het bandje kijkt. Mocht je naar 
het bandje kijken en niet meer weten wat er in staat? Trek het bandje een stukje uit 
en je ziet de woorden weer staan. Wel is het belangrijk dat je met een watervaste 
pen schrijft. Je kunt met het polsbandje om douchen zonder dat het gaat stinken.
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2 WAARDEN IN 1 MINUUT

Na de zomervakantie kom ik altijd op veel verschillende scholen om met teams een 
stukje saamhorigheid te creëren. Eén van de dingen die we vaak doen is de ‘Waarden 
in 1 minuut’ werkvorm. Het geeft altijd aanleiding voor een diepgaand gesprek en 
om een gedeelde waarde vast te stellen voor het komende schooljaar. Dit kan net zo 
goed in een bedrijf gebeuren aan het begin van een kalenderjaar, een project, na een 
fusie, enzovoort. 
Let op: de waarden hebben we in één minuut op het bord staan, maar het bespreken 
ervan kan tijd in beslag nemen. Kies er bewust voor om hier ruimte voor in te plan-
nen, anders kun je het beter niet doen.
De werkvorm kan alleen gedaan worden als je al een aantal activiteiten met het team 
gedaan hebt, als er plezier en energie is, waardoor er al wat openheid is.

Deze werkvorm bevordert:
• samenwerking, communicatie
• saamhorigheid
• openheid, delen
• en wie weet nog veel meer

Benodigde materialen 
• Een flipover of een whiteboard (iets waarop je briefjes kunt plakken).
• Post-its of gewoon losse papiertjes.
Tijd: 1 minuut, plus het gesprek dat daar op volgt, 1 uur dus… 

Spelverloop/instructie
Alle deelnemers zitten in vergaderopstelling (afhankelijk van de ruimte), of als je bui-
ten bent, staan gewoon tegenover je.
Dus na een aantal activiteiten waardoor iedereen in een goede stemming is geef je 
iedereen een stuk papier en je geeft iedereen 1 minuut om één woord te bedenken; 
een waarde. Dit woord vat alles samen wat jij belangrijk vindt in de samenwerking 
met jouw collega’s voor het komende jaar of het komende project. Zeg erbij: je mag 
het woord ‘samenwerking’ niet gebruiken want het gaat juist om het al omvattende 
woord wat jij belangrijk vindt ín de samenwerking.

Waarom 1 minuut? 
Simpel, omdat je dan sneller moet beslissen en je onderbewuste zal dan kiezen voor 
wat jij het belangrijkste vindt. Bovendien is er dan minder tijd om zich met andere 
teamleden bezig te houden of om elkaar te beïnvloeden.
Wanneer je het opgeschreven hebt plak je het op de flipover.



172
•   101WERKVORMEN FORMULE   •

WERKVORMEN ‘COMMITMENT’

Daarna kun je de papiertjes (laten) rubriceren en wellicht een top drie maken. Je 
vraagt de groep om uitleg bij de woorden. Als het goed is reageert de persoon die 
het woord geschreven hebt. Dus: “Wat bedoel je met ‘rust’ of met ‘vertrouwen’?”

Let op de veiligheid!
Emotionele veiligheid is belangrijk. Dus niets is fout; vraag alleen om toelichting en 
geef geen ruimte om elkaar af te branden of in discussie te gaan. Het is namelijk niet 
bedoeld als een discussievorm.

‘Waarden in 1 minuut’ is geplaatst onder ‘commitment’ vanwege de op de volgende  
bladzijde beschreven werkvorm:
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3 GROUP JUGGLE

Een hele leuke en speelse manier om waardevolle afspraken te verankeren is de zoge-
naamde ‘Group Juggle’. Deze werkvorm is geschikt om na de ‘Waarden in 1 minuut’ 
te doen maar dat hoeft natuurlijk niet.  Als je waardevolle afspraken wilt verankeren 
moeten er eerst een aantal dingen gebeurt zijn die geleid hebben tot het maken van 
afspraken. Als ik een groep in ‘Toss a name’ confronteer met het feit dat ‘ze’ niet 
naar elkaar luisteren, kan daarover een afspraak gemaakt worden. En het is leuk, als 
die afspraak op dat moment gemaakt wordt, maar hoe gaat het morgen als we weer 
vrolijk aan het werk zijn? Daarom moet die afspraak er in gehamerd worden. En dat 
kun je doen met de ‘Group Juggle’.

Spelverloop/instructie
Je staat met elkaar in de kring. Voor je op de grond liggen een aantal voorwerpen: 
ballen, knuffels; als het maar een zacht en vangbaar ding is.

Je vraagt aan de groep wat ze mee hebben genomen uit deze sessie. Het gaat er om 
dat je de groep laat herhalen wat ze geleerd hebben en wat ze waardevol vinden 
om te onthouden. Soms valt men nog terug in het noemen van containerbegrippen,  
als ‘samenwerken’ of ‘communiceren’,  maar als je hier eerder al op door gevraagd 
hebt, zul je concretere zaken horen zoals ‘een leider kiezen’ of ‘eerst overleg voeren 
voordat we beginnen’.
Ik vraag de groep om één van die lessen te kiezen en samen te vatten in één woord. 
Het is dan niet erg om terug te vallen in die containerbegrippen zolang we maar 
precies weten wat er mee bedoeld wordt. Dan is de volgende vraag: welk voorwerp 
associëren jullie hier het meeste mee? Voor me liggen ballen en knuffels; dan kan 
een hart zijn, een beer, een hondje, enzovoort. De associaties zijn altijd te maken.

Als het voorwerp gekozen is (let op dat er op dat moment weer een besluitproces 
in gang gezet is door jou), kun je het spel starten. Het voorwerp wordt overgegooid 
naar elkaar toe. Hierbij is het belangrijk dat het voorwerp naar iedereen één keer 
gegooid is, alvorens het weer naar jou als trainer teruggegooid wordt. Terwijl het 
voorwerp gegooid wordt, moet de waarde of de afspraak uitgesproken worden.
Vervolgens ga je de vaste volgorde trainen. Dus: het voorwerp gaat elke keer van Jan-
tje, naar Pietje, dan naar Truusje, en uiteindelijk weer terug naar jou. Als dit gelukt 
is kan de volgende waarde of afspraak erbij genomen worden. Dus: OK, wat hebben 
jullie nog meer meegenomen vandaag?

Nu gaan twee voorwerpen door de kring. Afhankelijk van wat er gebeurd in de groep 
kun je interventies gaan plegen. Simpel gezegd: je kunt vragen stellen als: “Wat 
maakt dat het succesvol is?” of juist “Wat maakt dat het niet lukt?”.
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Als een bal valt:
“Wat ging er mis?”
“O, ehhh, hij keek mij niet aan….”

En dan kun jij het volgende doen:
Je koppelt het voorwerp en het symbool waar het voor staat, bijvoorbeeld ‘commu-
nicatie’ aan de actie die zojuist misging. Dus wat is er nodig om communicatie te 
doen laten slagen? Precies! Dat je elkaar aankijkt!
Als de groep goed samenwerkt, gefocust is, dan kun je wellicht tot vijf of meer voor-
werpen overgaan. Ook kun je een zogenaamde ‘BOK’ inbrengen. Deze staat symbool 
voor datgene dat voor ruis zorgt in een team; dat is helaas in sommige gevallen een 
persoon, maar dat kan ook een situatie of een omgevingsfactor zijn.. Dit voorwerp 
gaat dan ook in tegengestelde richting de kring rond en dat geeft een onverwachts 
effect; doe het maar eens met een groep!
De `Group Juggle` ervaar ik als één van de top werkvormen waar je hele goede resul-
taten mee kunt bereiken.
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4 SCHRIJF EEN KAART

Deze werkvorm kan heel erg krachtig zijn om een verandering daadwerkelijk te rea-
liseren.

Deze werkvorm bevordert:
• doel visualiseren
• doel bereiken
• commitment geven
• leiderschap

Benodigde materialen
• Ansichtkaarten.
Tijd: 20 minuten

Spelverloop/instructie
Na een training of oefening krijgt iedere deelnemer een ansichtkaart waarop hij/
zij een besluit of een doel schrijft. Iets wat hij/zij graag in de toekomst gerealiseerd 
zou zien. Bij het doel wordt ook een datum genoteerd. De datum waarop het doel 
gerealiseerd moet zijn. Tevens vult een ieder zijn of haar naam plus adresgegevens 
in op de ansichtkaart. 

Tot slot laat iedere deelnemer zijn besluit en of doel lezen aan een medecursist om 
vast te stellen of het doel concreet genoeg is. De trainer of begeleider neemt alle 
kaarten in en zorgt ervoor dat deze op het juiste tijdstip bij alle deelnemers arriveren. 
Dit zodat degene die de kaart ontvangt, aan het doel/voornemen herinnerd wordt.

5 PRESENTEER

Dit is de meest eenvoudige vorm en mijn beschrijving is dan ook heel kort.

Ik leg de groep uit wat een publiek commitment is en waarom dit helpt om je doel 
daadwerkelijk te realiseren (zie de twee voorbeelden eerder in dit hoofdstuk).
Dan nodig ik de mensen uit om voor de groep te komen staan en hun besluit op te 
schrijven en uit te spreken.
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6 VERGELIJK GOEDE EN SLECHTE BESLUITEN

Commitment is zoals we eerder bespraken een onherroepelijk besluit. Als trainer 
kun je met de deelnemers kijken naar het verschil tussen een ‘slecht’ besluit en een 
onherroepelijk besluit dat iemand ooit genomen heeft. 

Spelverloop/instructie
Vraag aan de deelnemers: “Roep een besluit in herinnering dat je nooit hebt uitge-
voerd en breng alle details in kaart van die herinnering en noteer die.”

Roep vervolgens een onherroepelijk besluit in herinnering, een heel goed besluit, 
dat je zonder erbij na te denken uitvoerde. Breng ook hiervan alle details in kaart. De 
details noteer je naast herinnering één. 

Deze oefening wordt gedaan met twee of drie personen. Onderling kunnen mensen 
wisselen. Eén vertelt, één vraagt, één schrijft op. Of één vertelt en één vraagt en 
schrijft op. Hebben mensen geen ervaring met het zich erg detaillistisch bekijken van 
herinneringen, dan werkt drie het beste. 

Als de deelnemers dit gedaan hebben kun je toewerken naar het nemen van het 
besluit. “Welk GOED besluit neem je nu op basis van de inzichten en ideeën die je 
tijdens de training hebt opgedaan?”
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M.E.R.C.I. – IMPLEMENTEREN

Nu komt het er echt op aan. Het laatste deel van de 101werkvormen Formule…
We hebben een toptraining gedraaid! Misschien zelfs wel een toptraject van een 
aantal dagen, weken of maanden. Iedereen is enthousiast. Vol goede voornemens 
en goede moed gaan ze naar huis.

Maar dan. Dan moet het gebeuren. Nu moeten ze wat geleerd is in praktijk brengen. 
Nu moeten ze de inzichten die tot de besluiten leidden ook daadwerkelijk uitvoeren.

Mijn ervaring is dat het hier vaak mis gaat. We kunnen nog zo leuk spellen spelen en 
vaardigheden oefenen. Nu moet het gebeuren op de werkvloer. Nu moet het thuis 
gebeuren. Nu moet het op het schoolplein gebeuren.

1 VIJF REDENEN WAAROM DEELNEMERS NIET IMPLEMENTEREN

Ik heb mijzelf deze vraag gesteld omdat ik zag dat hetgeen de deelnemers leerden in 
trainingen niet of te weinig toegepast werd en omdat ik dat zie als weggegooid geld 
en weggegooide tijd.

• Hoe kan het dat ik als trainer een hele dag bezig ben om een softwareprogram-
ma uit te leggen en dat ik later hoor dat er nog zoveel mensen problemen heb-
ben nu ‘het systeem live’ is?

• Hoe kan het dat mensen een besluit nemen om te stoppen met roken en er ’s 
avonds als ze thuiskomen al weer één opsteken?

• Hoe kan het dat mensen naar een marketingtraining gaan, enthousiast naar 
huis gaan met allerlei ideeën en inspiratie en er vervolgens niets mee doen?

• Hoe kan het dat we tijdens de ‘Group Juggle’ knuffels rondgooien en afspreken 
te luisteren naar elkaar en dat het in de volgende vergadering al weer mis is?

• Hoe kan het dat we een tikspel spelen…?



179
•   101WERKVORMEN FORMULE   ••   101WERKVORMEN FORMULE   •

M.E.R.C.I. - IMPLEMENTEREN

Deze vragen heb ik mezelf vaak gesteld. Het heeft lang geduurd voordat ik de ant-
woorden had gevonden en nog langer om een oplossing te vinden. Het is natuurlijk 
niet zo dat mensen helemaal niets implementeren en het verschilt natuurlijk heel 
erg per persoon.

Ik heb ontdekt dat ik hier een boek over kan schrijven. Ik zal hier nu de vijf redenen 
noemen waarom mensen niet implementeren én daarna zal ik een aantal methoden 
noemen die je als trainer aan kunt reiken om het implementatiesucces te verhogen.

Uitgangspunt bij de vijf redenen die ik hieronder noem is dat de mensen wel ge-
motiveerd zijn. Immers; volgens de M.E.R.C.I. methode hebben ze een commitment 
gegeven.

#1. Het is makkelijker om niets te doen
Laatst gaf ik een training op een school. Een plek waar mensen ontevreden zijn over 
allerlei dingen en die onvrede vooral uitspreken naar collega’s die het met hen eens 
zijn, behalve naar de collega waar het over gaat. Een typisch geval van ‘praten over 
in plaats van praten met’. In de training had ik het team handvatten gegeven om de 
feedback te geven aan de persoon, dus  ‘te praten met’. Ze zouden het écht gaan 
doen…

Toen ik terugkwam, een aantal weken later en vroeg of ze het gedaan hadden, zeiden 
ze ‘nee’. Ik zei: “Dat meen je niet!?”
En toen kwamen de verhalen (dat is een mooi woord voor ‘excuses’). Fascinerend! 
Wat mensen tegen zichzelf zeggen om hun niet-daden goed te praten!!!

Tja, het is spannend. Dat hadden we al besproken. Je moet uit je comfortzone, je 
weet niet wat er gaat gebeuren als je je onvrede uitspreekt naar die ander toe. Mis-
schien ontstaat er wel een conflict? Misschien word je wel ontslagen (dat is het erg-
ste wat er kan gebeuren). Je moet die kamer binnenstappen, je hart zal misschien 
bonzen, je krijgt het warm, je wordt rood en dan moet je uitspreken dat…

Ik zal je de verhalen van de personen besparen. Feit is dat er niets gebeurd was.

Ik help trainers en coaches om hun business te bouwen en leer ze dat je elke week 
een stukje op je website zou moeten schrijven om je expertise te laten blijken. Som-
migen doen dat, maar het grootste deel komt hier niet aan toe.

Verhalen? Ik heb geen tijd. Ik wil dat niet. Ik weet niet wat ik moet schrijven.
Dit is voor mij geen frustratie, want ik vind dat iedereen daar zelf zijn verantwoording 
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in moet nemen. Het is natuurlijk veel makkelijker om niets te doen.
Weet je nog dat ik een commitment uitgesproken had om elke dag een stukje (een 
werkvorm) op mijn site te plaatsen? Dat was niet altijd makkelijk, ik kroop soms na 
elf uur ’s avonds nog achter de computer. Ik deed het wel. Het was natuurlijk mak-
kelijker geweest om het niet te doen. En dan had ik ook mijn verhalen klaar gehad:
Ik was jarig. Ik was op vakantie. Ik was het vergeten. Ik had geen inspiratie.

Het is veel makkelijker om oude eetgewoonten te blijven doen in plaats van dat bier-
tje, snoepje of koekje te laten staan. Het is veel makkelijker om te blijven roken, want 
dan hoef je ook niet bang te zijn dat het niet lukt om te stoppen, dat je je weer een 
mislukkeling voelt. Het is veel makkelijker om je collega er bij te roepen en te vragen 
op welke knop je moet drukken, dan kun je het niet fout doen en  hoef je niet na te 
denken.

Met stip op #2: Geen zelfvertrouwen
De reden die daarna met stip op #2 komt is geen, of ik bedoel eigenlijk ‘te weinig’, 
zelfvertrouwen. Dat is ook een logische oorzaak, immers, als je jezelf niet vertrouwt 
dan zul je veel minder snel uit je comfortzone stappen om hetgeen je geleerd hebt 
daadwerkelijk in het dagelijks leven te doen.

Wat je dan krijgt is: we hebben afgesproken voortaan naar elkaar te luisteren, ik zie 
(en hoor) dat het nog steeds niet goed gaat, maar ik durf er niets van te zeggen. Ik 
weet hoe ik met de software om moet gaan, maar ik durf niet op de knop te drukken 
want ik ben bang dat er iets mis gaat. Ik moet een video maken voor op mijn website, 
maar mijn haar zit niet leuk, mijn stem klinkt niet goed.

Toen ik aan het eind van de eerste klas hoorde dat ik naar de tweede klas ging (ja, zo 
heette dat vroeger) was ik bang dat ik het rekenen niet zou kunnen. Ik was altijd de 
beste van de klas!!! Kun je dat begrijpen? Had ik misschien een paar keer een negen 
gehaald en zag ik een dikke rode streep in mijn schrift? Had ik besloten dat ik niet 
goed was in rekenen?

Had ik besloten dat ik niet goed genoeg was? Lang, heel lang, heb ik dat geloofd!! Zo 
sterk zelfs dat ik er dertig tot veertig jaar voor nodig had om te geloven dat ik goed 
ben. Nee, sterker nog: ik ben geweldig!!

Zelfvertrouwen, het is maar een gek ding. Je kunt niet van het ene moment op het 
andere zelfvertrouwen hebben.
Of toch wel? Is het zo simpel? “You can change in a heartbeat” zegt Anthony Robbins. 
Ik geloof dat het een besluit is. Net zoals je ooit besloot dat je niet goed genoeg was 
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(ergens in), zo kun je ook NU besluiten dat je wel goed bent.

Geen zelfvertrouwen valt uiteindelijk onder de #1 reden: het is makkelijker om 
niets te doen.

#3: Niet weten hoe
Niet weten hoe heeft een legitieme en een niet legitieme kant. Logisch dat je niet 
kunt implementeren als je niet weet hoe je het moet doen. Als je niet weet waar je 
op moet klikken dan kun je inderdaad vastlopen.

De niet-legitieme reden van niet weten hoe is verhalen vertellen waarom je vast mag 
lopen in het niet weten hoe. Wie kan er tegenwoordig niet googlen? Hoe simpel is 
het om een hulpvraag te stellen? Had je tijdens de training simpelweg niet goed op-
gelet? Had je toen niet gewoon je vinger op kunnen steken?

Als je niet weet hoe je het beste feedback kunt geven aan je collega, kan ik me voor-
stellen dat je jezelf laat tegenhouden. Maar dat is dan wel de makkelijke weg. Je kunt 
het toch gewoon doen zonder techniek? Je kunt toch …

Niet weten hoe valt uiteindelijk onder de #1 reden: het is makkelijker om niets te doen.

#4: Snel afgeleid
Tja, dit vind ik een lastige… Er zijn mensen, ik heb er zelf ook last van, die gewoon-
weg snel afgeleid zijn. Ik heb gekke spelletjes in de buitenlucht gedaan en de groep 
verdeeld in verschillende type mensen (aan de hand van een vragenlijst). De groepjes 
speelden vervolgens allemaal hetzelfde spel: `Numbers`. Het ene groepje was hart-
stikke fanatiek en bleef maar bezig om te tijd te verbeteren. Het andere groepje was 
standaard zo klaar en bezig met iets anders: “Kom, we gaan vast koffie zetten”. “Hey, 
kijk daar, een pauw!”.

Dus ja, mensen verschillen, sommigen zijn heel snel afgeleid. Nu kan dit een feit zijn. 
Maar het kan ook een excuus worden. “Ik kan niet plannen.” “Ik vind van alles leuk.” 
“Ik kan niet kiezen.” “Ik heb geen tijd.”

Toch heb ik daar zo mijn manieren op gevonden. Ik ben er daarom van overtuigd dat 
het te leren en te overwinnen is.

Snel afgeleid zijn valt uiteindelijk onder de #1 reden: het is makkelijker om niets te 
doen.
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#5: Nieuwe dingen aanleren is makkelijker dan oude dingen afleren
De laatste reden waarom implementeren zo moeilijk is vind ik de meest legitieme. 
Deze valt onder een categorie die je “Ik kan er echt niets aan doen” zou kunnen noe-
men. Dit zijn de teams en de mensen die echt wel willen veranderen en echt willen 
implementeren.
Soms worden wij bestuurd door onze hersenen alsof wij geen eigen wil hebben. Ga 
maar eens staan (echt doen, hè). Draai maar eens een rondje met je rechtervoet met 
de klok mee. En dan komt ie: 
maak nu tegelijk een grote zes met de wijsvinger van je rechterarm.

Wil je het graag genoeg? Zie je wel, soms gaat het gewoon echt niet!

Wij functioneren voor een groot gedeelte op patronen. Waarom? Omdat dit energie 
bespaart. Standaardvoorbeeld is dat we auto kunnen rijden zonder er over na te den-
ken. Je kletst wat met degene die naast je zit. Je schakelt zonder nadenken, je haalt 
anderen in, zet je knipperlicht aan. Als je hier allemaal bewust bij na moet denken 
word je doodmoe. En opeens! Zijn we al hier?

We worden wakker en dan start ons ochtendritueel. Voor de één is dat op de wekker 
slaan en tien minuten verder slapen (en dat herhaalt zich nog een paar keer), de an-
der springt uit bed, blij dat er weer een nieuwe dag begint. Voor mij is dit: om zes uur 
uit bed sluipen, met als doel om niemand wakker te maken, computer aanzetten, trui 
aan, mijn hoofd leeg typen om dit boek te schrijven, om half acht naar beneden om 
fruit te eten, de kinderen te helpen, te douchen, enzovoort. Het is een gewoonte en 
daar denk je niet over na. Zo hebben wij heel wat gewoontes ontwikkeld. Het schijnt 
dat gewoontes energie besparen.

Dit maakt wel dat we, wanneer we iets nieuws leren, gewoontes moeten doorbre-
ken. En daar gaat het vaak mis. Ik zal hier niet te technisch worden over hoe dit werkt 
in de hersenen, maar het kan weken duren voordat nieuw gedrag een patroon is 
geworden. Ik ervaar dat het veranderen van een gewoonte in nieuw gedrag soms 
in één dag kan en soms, heel hardnekkig, lang kan duren. Toen ik ooit besloot (lees 
je het geheim?) om voortaan fruit te gaan eten aan het begin van de dag, ben ik dit 
gaan doen en heb ik dit nooit meer anders gedaan. De handtricks heb ik alleen maar 
kunnen leren omdat ik elke avond om half 10 ‘s avonds een herinnering in mijn agen-
da kreeg om te oefenen.

Je kunt dus een besluit nemen, een commitment doen en toch in je oude patronen 
blijven stappen. Als team kun je besluiten om voortaan beter naar elkaar te luisteren 
in de vergadering en dan is het eenmaal zo ver…., en dan gaat het weer zoals altijd.
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En toch: dit hoeft niet zo te gaan. Je kunt door de patronen heen breken. Houd de 
knuffel paraat die je bij de ‘Group Juggle’ hebt gebruikt en houd hem omhoog als je 
merkt dat we het ‘vergeten’ zijn. Zet het commitment op de agenda. Kom er regel-
matig op terug. 

Oude patronen zijn niet zo maar weg. Ze moeten slijten. Nieuwe patronen moeten 
ingeslepen worden. Daar gaat tijd overheen. De ene theorie zegt: dertien weken zijn er 
nodig om in de hersenen bepaalde verbindingen te maken. Andere onderzoeken zeg-
gen korter of langer. Feit blijft: het heeft tijd nodig om een nieuw patroon te creëren.

Oude patronen vallen uiteindelijk onder de #1 reden: het is makkelijker om niets 
te doen.

2 NEGEN MANIEREN OM ALS TRAINER HET IQ VAN

 DE DEELNEMERS TE VERHOGEN

Als je dit boek hebt gelezen heb je nooit meer het excuus dat je het niet geweten 
hebt. Kun je nooit meer met de vinger wijzen naar de ander; hij of zij heeft niets ge-
daan… Hieronder geef ik je een aantal tips die jij als begeleider, trainer, coach, docent 
of leerkracht kunt gebruiken om het Implementatie Quotiënt van de deelnemers te 
verhogen.

De grootste trainerspijn opgelost:

1. Verhogen van je verantwoordelijkheid
 Op de pabo heb ik (lang geleden) iets geleerd wat mij enorm boeide. Eén van 

de leerkrachten zei toen: als de kinderen vervelend of druk doen, kijk dan eerst: 
wat kan ik anders doen?

 Ik dacht in eerste instantie: “Nou, dat is helemaal mooi, de kinderen ‘zijn’ verve-
lend en dan moet ik kijken wat ik anders kan doen, doei!!”

 Maar die man had, en daar kwam ik door de jaren heen achter, zo gelijk.

 Nu zeg ik zelfs: “Alles wat er gebeurt in jouw training of les creëer je zelf.”

 Die gaat wel heel ver. Want als iemand moet niezen, heb ik dat dan gecreëerd?
 Nee, natuurlijk niet, maar het volgende voorbeeld zal alles duidelijk maken. En 

ik ga vrij ver hierin hoor…
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 Als iemand zijn telefoon af gaat tijdens je training of les, heb je dat dan zelf 
gecreëerd? Ja. Je had namelijk aan het begin kunnen vragen of mensen hun 
telefoon uit of stil willen zetten. Dat is tegenwoordig heel normaal en daar kijkt 
niemand van op.

 En dan toch gebeurt het dat er een telefoon af gaat. Heb ik dat dan zelf gecre-
eerd? Ja! Ik had namelijk met eigen ogen kunnen kijken of alle telefoons inder-
daad op stil stonden. Ik had alle telefoons in kunnen nemen.

 
 Als een groep in de weerstand zit, heb ik dat dan zelf gecreëerd? Ja. Als een 

groep bij de start, voordat je je mond open gedaan hebt, in de weerstand zit had 
je in de voorbereiding een aantal dingen anders kunnen doen. Denk bijvoor-
beeld aan het afstemmen van de verwachtingen, aan de leervraag, de relatie 
tussen de opdrachtgever en de deelnemers, enzovoort, enzovoort.

 
 Als een groep of individu tijdens de training in de weerstand schiet dan komt dit 

doordat je iets doet wat die weerstand veroorzaakt. Begrijp me niet verkeerd, 
ik zeg niet dat het nooit mag gebeuren. De deelnemers hebben namelijk voor 
100% verantwoordelijkheid voor wat ze doen of zeggen.

 En ik zeg het ook heel zwart wit. Maar als je in de basis een houding hebt van 
‘Alles wat gebeurt creëer je zelf’ dan kun je dus ook heel veel bereiken!

 Als de kinderen op vrijdagmiddag druk waren: natuurlijk, het is het einde van 
de week, dan is er andere energie en er is vermoeidheid. Dan betekent dat dus 
dat jij je programma daar op aan moet passen. Misschien moet je dan niet te 
veel vragen van de kinderen. Maar als je ze te vrij laat en te weinig de grenzen 
aangeeft, dan kan het te druk worden.

 Dus je kunt het meeste uit de deelnemers halen als je basishouding is: “Wat kan 
ik als begeleider anders doen?”.

 En in het kader van implementeren: “Wat kan ik doen zodat zij meer zullen im-
plementeren?”

2. Publiek commitment
 Wat bedoel ik hiermee? Heel simpel; je kunt een besluit ergens over nemen 

en het vervolgens gaan doen. We weten inmiddels welke gevaren we allemaal 
lopen; zie de vijf redenen om het lekker toch niet te doen.

 Wanneer je je besluit bekend maakt aan iemand anders, of liever aan een grote 
groep mensen, dan werkt dat. Je bent immers niet geloofwaardig meer als je 
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iets roept en het vervolgens niet doet. In dit boek heb ik al diverse voorbeelden 
gegeven van publieke commitments zoals ik die gegeven heb. In de training kun 
je publieke commitments stimuleren. En in het hoofdstuk hiervoor heb ik een 
aantal manieren gegeven waarop je dat kunt doen. 

3. Creëer een groep gelijkgestemden
 Wat tegenwoordig veel gebeurt, is dat mensen na afloop van een training toe-

gang krijgen tot een Facebook-groep. Ik vind dat een goed idee. Deelnemers 
kunnen daar hun vragen stellen, feedback vragen, successen delen. Het systeem 
genereert meldingen als iemand daar een vraag stelt. Kortom: het blijft warm 
en de kans dat mensen daadwerkelijk gaan implementeren wordt groter.

 Op LinkedIn is deze mogelijkheid ook aanwezig en er zijn genoeg andere manie-
ren om zo’n platform aan te bieden.

4. Een brief op de wc      
 Dit bedoel ik een beetje grappig. Bij ons op de wc hangt een briefje met de tafel 

van negen. Moet ik nog meer uitleggen? Hang op diverse plekken in je huis of 
op kantoor iets op wat herinnert aan je besluit. Als trainer kun je dit stimuleren 
door de groep iets mee te geven wat ze op kunnen hangen.

5. Een implementatieplan
 Zelf geef ik mijn klanten een stappenplan dat stap voor stap doorgelopen kan 

worden. Vaak is dit vrij gedetailleerd, maar je kunt natuurlijk ook denken aan 
een stappenplan dat op één A4’tje past.

6. Laat een foto opsturen
 Geef de mensen een opdracht mee om thuis of op het werk te doen. Bijvoor-

beeld: je vraagt ze om het ‘geleerde’ in de praktijk te brengen. Dit kan heel sim-
pel zijn: hang de tafel van negen op in de wc. Maak hier een foto van en stuur 
deze naar de juf.

7. Stuur de kaart op
 Zie voor de beschrijving het vorige hoofdstuk waar de deelnemers een kaart 

schrijven aan zichzelf. Na zo’n acht weken moet die kaart opgestuurd worden.

8. Laat een herinnering instellen
 Dit is te eenvoudig voor woorden maar helaas helaas, het gebeurt te weinig. De 

deelnemers hebben een besluit genomen. Hoe simpel is het om in je agenda te 
noteren wanneer je wat gaat doen. Zelf doe ik dat altijd met een terugkerende 
afspraak in Outlook. Ploep, om half 10 krijg ik een herinnering: op de wc gaan 
zitten en de tafel van negen oefenen.
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9. Bouw en gebruik een app
 Laatst was ik op de thee bij Tica Peeman van Vistrainingen. Zij heeft een aantal 

topboeken geschreven die lang in de top 10 van managementboeken hebben 
gestaan. Zij heeft een app laten ontwikkelen die na afloop van de trainingen 
notificaties, vragen verstuurd aan de deelnemers:

 “Tijdens de training had je besloten om….. En? Heb je het al gedaan?” 

 Ik doe de app nu te kort, want het is veel geavanceerder dan dit, maar ik hoop 
dat je het principe begrijpt.
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AFRONDERS

Nou, bijna aan het einde van de training gekomen! We gaan het afronden...
We gaan ook dit boek afronden. Ik hoop dat het je veel inspiratie oplevert en vooral:

Dat je het gaat IMPLEMENTEREN!!!

Hieronder volgen nog een aantal voorbeelden van afronders die je in kunt zetten.
Misschien dringt de tijd en heb je maar een paar minuten om toch even gezamenlijk 
af te ronden. Zet een werkvorm in waarbij gelachen wordt zodat er, wat er die dag 
ook gebeurd is, een positief gevoel is bij de afronding.

1 GOTCHA

Deze werkvorm is vooral een afsluiter maar kan ook als energizer ingezet worden. Ge-
bruik hem dan vlak voor een pauze om even iedereen aan het lachen te krijgen. Of op 
momenten dat er spanning of irritatie in de groep geweest is. En natuurlijk aan het einde 
van de sessie om met gelach en plezier af te ronden. Dit is een spel waarbij je je goed 
moet concentreren en je coördinatie tussen links en rechts op de proef wordt gesteld.

Benodigde materialen
Geen.

Spelverloop/instructie
Stel de deelnemers op in een kring. Steek je rechterhand uit naar rechts met de 
handpalm naar boven. Plaats je linkerwijsvinger als een naald op een grammofoon-
plaat op de rechterhand van je buurman/vrouw. Tel van één tot en met drie. Pak op 
drie de vinger van de persoon naast je en zorg dat je eigen vinger niet wordt gepakt.
Wissel linkerhand rechterhand, wijsvinger naar boven of wijsvinger naar beneden.

Differentiatie
• Laat andere deelnemers eens aftellen.
• Stel de regel in dat de handpalm helemaal open moet zijn als er wordt afgeteld.
• Houd de deelnemers voor de gek door drie over te slaan bij het aftellen en van 

één, twee naar vier te gaan terwijl er wel pas bij drie gespeeld mag worden.
• Vertel een verhaal met een codewoord; bijvoorbeeld ‘andijvie’. Wanneer je in je 

verhaal dat woord noemt dan is dat het teken om de vinger van de ander te pakken.

Aandachtspunten 
Speel het spel niet te lang, het is vooral een leuke activiteit. Het gaat om het plezier.
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2 LANGS DE LIJN

Leg een touw op de grond en vraag de deelnemers langs dit touw te gaan staan op 
basis van het cijfer dat ze geven voor de training.

“Als je het helemaal niks vond ga je aan de linkerkant staan en vond je het een tien 
dan sta je helemaal aan de rechterkant.” Als de deelnemers hun positie ingenomen 
hebben kun je vragen stellen. “Ik zie dat je daar en daar staat, leg eens uit…”

Je kunt de vraag in het algemeen stellen; geef de gehele training een cijfer. Of je kunt 
het opsplitsen:
- Geef een cijfer voor de broodjes ;).
- Geef een cijfer voor de locatie.
- Geef een cijfer aan de inhoud van de informatie die je vandaag hebt gekregen.
- Enzovoort. 

3 SYMBOLISCH AFRONDEN

Een manier om af te ronden die ik vaak toepas is de volgende (vooral leuk als je de 
hele dag buiten bent geweest).

Geef de deelnemers één minuut om een voorwerp te zoeken dat symbool staat voor 
de ervaringen die ze de trainingsdag hebben beleefd. Wanneer de minuut voorbij is 
roep je iedereen bij elkaar en ga je in een kring staan.

Om de beurt pakt ieder zijn beurt als men denkt  aan de beurt te zijn. Geef de men-
sen de ruimte om te zeggen wat ze willen zeggen. Vaak is doorvragen niet nodig, een 
dankjewel wel.

Als je binnen bent geef je ze de gelegenheid om door de ruimte te lopen, tassen te 
doorzoeken (ook die van jezelf) en zo een voorwerp te vinden. Je kunt natuurlijk ook 
kaarten meenemen waar afbeeldingen op staan.
Als je buiten bent komen vaak voorwerpen uit de natuur naar voren; alleen ik wil het 
hier niet verder in gaan vullen. Ik zou zeggen: gewoon doen!

4 LUCIFER EVALUATIE

Ik vind deze wel erg leuk als je het kort wilt houden. Een doosje lucifers gaat rond. De-
gene die aan de beurt is mag een lucifer aansteken en praten tot de lucifer uit gaat.
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5 MY BEST FRIEND – DE AFRONDING

Deze werkvorm is bij de kennismakers genoemd en als je hem aan het begin van de 
training gedaan hebt zullen de mensen willen weten wie hun best friend is.
Hieronder nog een keer de gehele uitleg (mocht je direct hier naartoe gebladerd 
zijn). 

Benodigde materialen
• Post-its.
• Kom.

Spelverloop/instructie
Zet alle deelnemers in een kring. Laat alle deelnemers hun naam op een post-it schrij-
ven. Laat ze de beschreven post-it dichtvouwen zodat de naam niet meer te zien is.

Ga rond met een kom, emmertje of iets dergelijks en verzamel daarin alle post-its.
Schud een aantal keren en laat vervolgens de eerste in de kring een post-it eruit 
halen.

Laat diegene checken of de naam op de post-it niet zijn/haar naam is. Als iedereen 
voorzien is van een post-it vertel je de bedoeling van dit spel: de persoon wiens naam 
je nu op je post-it hebt staan ga je vandaag wat extra aandacht geven. Je mag zelf 
bepalen op welke manier. De enige regel is, is dat je de naam van die persoon niet 
kenbaar maakt. Die houd je dus geheim.

Aan het einde van de dag, bij de afslui-
ting, vraag je de eerste in de kring wie hij/
zij denkt dat zijn/haar best friend is ge-
weest deze dag, en waarom. Vervolgens 
check je de uitkomst en indien onjuist, 
dan maakt de echte best friend zich ken-
baar. Los van de uitkomsten levert deze 
werkvorm een hele goede sfeer, aan-
dacht voor elkaar en samenwerking op. Hugo
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6 APPLAUSMETER 

Aan het einde van de dag of het traject kijk je terug op de verschillende onderwerpen 
die behandeld zijn. Bij elk onderwerp wordt door hard of zacht te klappen aangege-
ven hoe de waardering was voor dit onderwerp. Als je wilt dat het een snelle evalua-
tie is vraag je niet naar de toelichting.

7 DRIE VRAGEN AFRONDER

Wanneer je om welke reden dan ook nog maar heel weinig tijd hebt om af te ronden 
is de ‘Drie vragen afronder’ een heel erg leuke.

Spelverloop/instructie
Ik zorg dat we met z’n allen in een kring staan. Ik introduceer de werkvorm altijd als 
volgt:

“Ik eindig deze training altijd met drie vragen en als je alle drie de vragen met ‘ja’ kunt 
beantwoorden dan heb je een goede training/sessie/tijd gehad;

1. Steek je rechterhand omhoog als je vandaag hebt meegedaan! En leg hem daar-
na op de schouder van degene die naast je staat.

2. Steek je linkerarm omhoog als je vandaag iets geleerd hebt over jezelf of over 
iemand anders. Leg hem op de schouder van degene die naast je staat.

Nu staat iedereen dus als een echt team met de armen op elkaars schouders!

3. Als je vandaag gelachen hebt; kijk dan degene die naast je staat aan, zeg: “We 
hebben gelachen hé” (of iets dergelijks, dankjewel is ook goed) en geef elkaar 
een schouderklopje!”

Dit geeft zo’n leuk effect, is zo’n plezierige afronder, dat ik hem ook vaak doe ook 
al zit ik niet krap in de tijd. Geloof het of niet; ik heb nog nooit meegemaakt dat er 
iemand bij was die niet zijn arm omhoog deed!
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8 ELSJE BEDANKT

Een tijdje geleden had ik een afsluitende workshop georganiseerd voor een groep 
klanten die ik een half jaar gecoacht had. Aan het einde van de middag stonden we 
in de kring. Uiteraard deed ik een afsluitend woordje en nadat we de “3 vragen” 
hadden gedaan, vroeg één van de deelnemers of ze nog iets mocht zeggen, middels 
een werkvorm.

Normaal gesproken doe ik dat nooit, omdat je dan niet weet wat die persoon gaat 
zeggen en doen, maar in dit geval, omdat we een half jaar met elkaar opgetrokken 
hadden, stemde ik in.

Ik nodigde haar uit om naast mij te komen staan.
Ze richtte haar dankwoord steeds tot een persoon of deel van de groep. Steeds als ze 
haar zegje gedaan had vroeg ze aan de groep om te klappen en mee te zingen zoals 
dat in voetbalstadions ook wel gedaan wordt:
Bijvoorbeeld: “Diana bedankt! Diana bedankt! Diana, Diana, Diana bedankt!”
Ook ik werd bedankt: “Hugo bedankt! Hugo bedankt! Hugo, Hugo, Hugo bedankt!”
Tot slot pakte ik het woord weer over. Niet dat ik altijd het laatste woord wil hebben, 
maar als trainer of begeleider wil je duidelijk aangeven wanneer het einde gekomen 
is, dus ik zei tegen Elisabeth (die ik gedurende het traject “Elsje” genoemd had:
“Elsje bedankt! Elsje bedankt! Elsje, Elsje, Elsje bedankt!”
O ja, niet te vergeten; Elsje stond erop dat deze werkvorm in de nieuwe druk van het 
boek opgenomen zou worden ;).
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SLOT- EN DANKWOORD

Mijn eerste boek schrijven is een flinke bevalling gebleken. Vele dagen ben ik om zes 
uur opgestaan. Voor mijn vrouw was ik niet altijd de leukste thuis. Mijn dank gaat 
dan ook ten eerste uit naar haar. Diana heeft mij in alles gesteund, ondanks de vele 
keren dat ik haar ’s ochtends vroeg wakker maakte om dit boek te gaan schrijven. 
Gelukkig wende ze er na een poosje aan. Er waren dagen bij dat ik blij was dat ik een 
smoes had om nog even te blijven liggen. “Vandaag moet ik training geven en dan 
kan ik beter nog even wat meer uitgeslapen zijn”. En toch heb ik het met veel plezier 
geschreven. Het nam me weer mee terug naar al die teams die ik heb mogen helpen 
en al die vaak onverwachte dingen die ik meegemaakt heb. Het zette me ook weer 
aan om na te denken. “Wat doe ik nu precies en waarom? En hoe zou het nog beter 
kunnen?”

Droom
Mijn droom is dat de 101werkvormen Formule bijdraagt aan het verbeteren van het 
onderwijs, omdat het inspireert om meer ervaringsgerichte werkvormen toe te pas-
sen waardoor er meer impact is en waardoor hogere leerresultaten bereikt zullen 
worden. Dat het op de boekenlijst staat van elke pabo of lerarenopleiding in Neder-
land, België en de Nederlandse Antillen en dat iedere trainer dit boek gelezen heeft 
en…. toepast! Uiteindelijk hoop ik dat dit boek bij mag dragen aan trainingen en 
lessen met meer plezier, meer energie, meer impact en meer leerresultaten zodat er 
een betere wereld kan ontstaan.

Naast mijn vrouw dank ik ook de professionals die mij hielpen bij het creëren van dit 
boek. De kritische meelezers lieten mij soms pijnlijk zien hoe onbekwaam ik ben in 
een aantal zaken. Een concept terugkrijgen met allemaal rode strepen, is niet leuk 
maar het maakt wel dat het boek veel beter is geworden. 
Dus dankjewel Gwen Stücklschwaiger die belangeloos heeft geholpen door hele kriti-
sche vragen te stellen, waardoor dit boek echt meer waarde heeft gekregen.

Dankjewel Carla Sinnema, ook jij hebt enorm bijgedragen aan het verhogen van de 
kwaliteit van dit boek. Niet alleen pikte jij veel taalfouten uit dit boek, maar ook in-
houdelijk wist je goede feedback te geven.
En last but not least, de Vlaamse criticus Jean van der Biest; dankjewel, je bood je 
hulp aan en ik schatte in dat jij een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren en dat 
is dan ook gebleken. 
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De gouden tip die ik aan het begin van het boek beloofd had wil ik je nu geven als 
beloning voor het feit dat je het hele boek uitgelezen hebt:
Neem het boek altijd mee in je tas, want als je de 101werkvormen Formule kent en 
toepast hoef je alleen nog maar snel te bladeren als je een idee voor een werkvorm 
nodig hebt en je kunt weer verder!
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ZELF WERKVORMEN ERVAREN

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je 101werkvormen zelf ervaren?
Wil je ontdekken wat het met jou doet en leren hoe je de methode in kunt zetten in 
jouw praktijk?
Kom dan naar één van onze trainingen of workshops.
We bieden verschillende thema’s aan en we verzorgen ook sessies in verschillende 
branches.

Kijk voor open trainingen en workshops op:
https://www.101werkvormen.nl/agenda 

Wij komen ook naar je toe! Kijk voor incompany trainingen en workshops op:
https://www.101werkvormen.nl/workshops

DE ONLINE 101WERKVORMEN BIBLIOTHEEK

Wil je online leren hoe je 101werkvormen en de M.E.R.C.I. methode in kunt zetten, 
dan kun je de 101werkvormen Bibliotheek aanschaffen. Direct na het plaatsen van 
de bestelling, krijg je (levenslang) toegang tot ebooks, video’s en audio materiaal en 
in de bibliotheek vind je een schat aan inspiratie;
• 101energizers & kennismakers
• 101teambuilding werkvormen
• De 101werkvormen Formule ebook
• Energizers in beeld videopakket
• 101werkvormen audio programma
• Training “De High Impact Teambuilding Formule”
• Training “Deelnemers motiveren”
• Training “Top 3 teambuilding werkvormen”
• Training “Reflectievragen”
• Training “7 manieren om anders naar weerstand te kijken”
• Training “Grootste trainerspijn opgelost”
• Meer video’s met tips over trainersvaardigheden

Speelse groet,
Hugo Bakker



Hugo Bakker (Nieuw-Lekkerland, 1971), 
deelt zijn kennis en ervaring met actieve 
en ervaringsgerichte spelvormen op 
www.101werkvormen.nl. 

Duizenden lezers uit Nederland, Vlaanderen 
en de Nederlandse Antillen passen de werk-
vormen toe in hun trainingen en lessen.

Ben jij als trainer, coach, leerkracht, docent of procesbegeleider weleens 
gefrustreerd, omdat de mensen of leerlingen waar jij mee werkt niet de 
resultaten behalen die je voor ogen hebt? Zou jij meer IMPACT willen hebben 
op de groepen die jij traint of lesgeeft? Hoe zou het zijn als jouw deelnemers 
of leerlingen daadwerkelijk toepassen wat ze bij jou leren?

De 101werkvormen Formule helpt jou om meer impact te hebben en hogere 
leer-resultaten te bereiken. Het is een methode die eenvoudig te leren is voor 
iedereen  die andere mensen wil helpen groeien middels doceren, trainen of 
coachen.

25 Jaar geleden heb ik de pabo gedaan (opleiding tot leerkracht basisschool) 
en wat had ik toen graag dit boek op de boekenlijst zien staan!  Het boek 
beschrijft een stap-voor-stap-methode, waardoor de mensen, die je traint of 
lesgeeft, meer en sneller zullen leren en groeien. Bovendien zit het vol met 
101 tips om meer plezier, meer energie, meer ervaringen en meer impact te 
creëren in lessen of trainingen. 

De 101werkvormen Formule geeft jou als trainer, coach, leerkracht, docent of 
procesbegeleider structuur aan het ontwerp van je training, les of sessie. Het 
boek beschrijft de M.E.R.C.I.-methode stap voor stap en geeft voorbeelden 
van passende werkvormen die je eenvoudig kunt inzetten.

 

www.101werkvormen.nl
www.hugobakker.com

9 789082 249309


